
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВООЄЄННННОО--ІІССТТООРРИИЧЧННИИЙЙ  

ВВІІССННИИКК  
 

 

 

 

 

11((3311))  //  22001199  
 

 

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

 

 

 

 

 

Рекомендовано 

до друку Вченою радою Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського. Протокол № 7 від 20 серпня 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



 

Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони 

України. – К. : НУОУ, 2019. – Вип. 1(31). – 177 с. 

 

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
 

Вєдєнєєв Д. В., доктор історичних наук, професор 

Капелюшний В. П., доктор історичних наук, професор 

Карпов В. В., доктор історичних наук 

Лисенко О. Є., доктор історичних наук, професор (заступник голови) 

Мухамеджанова С. Ш., доктор історичних наук, професор (Республіка Казахстан) 

Потильчак О. В., доктор історичних наук, професор 

Сидоров C. В., доктор історичних наук, професор 

Франц М., доктор габілітований, професор (Республіка Польща) 

Фурман І. І., доктор історичних наук, доцент (заступник голови) 

Шевчук В. П., доктор історичних наук, професор (голова) 

Телелим В. М., доктор військових наук, професор 

Семон Б. Й., доктор технічних наук, професор 

Вайченоніс Й., доктор філософії, професор (Республіка Литва) 

Чорний В. С., доктор філософських наук, професор 

Грицюк В. М., кандидат історичних наук, доцент 

Даценко О. М., кандидат історичних наук, доцент 

Пилявець Р. І., кандидат історичних наук, доцент 

Рєзнік В. І., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Горєлов В. І., кандидат історичних наук 

 

 

 

РЕДАКЦІЯ: 
 

Редактор: Шевчук В. П., доктор історичних наук, професор 

Заступник редактора: Фурман І. І., доктор історичних наук, доцент 

Відповідальний секретар: Горєлов В. І., кандидат історичних наук 

 

Засновник – Національний університет оборони України 

Виходить – 4 рази на рік 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – Серія КВ № 17864-6724Р від 30.05.2011 р. 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник включений до 

Переліку наукових фахових видань України (наказ від 21 листопада 2013 року № 1609) 

Вид видання – збірник наукових праць 

Сфера розповсюдження – загальнодержавна 

 

Адреса редакції: 

Київ-49, Повітрофлотський проспект, 28 

Телефон для довідок: 271-09-47, 21-447 

 

 

 

© Національний університет оборони України, 2019 

© “Воєнно-історичний вісник”, 2019 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 3 

ЗМІСТ 
 

Сегеда С.П. Засоби масової комунікації у зоні бойових дій: історичний 

досвід і сучасність.................................................................................................... 5 

Стасюк Ю.М., Горєлов В.І. Роль українських добровольчих формувань 

у боях на Сході України (квітень 2014 – лютий 2015 рр.).............................. 20 

Бенчук В.О., Грицюк В.М. Перші бої за Іловайськ у серпні 2014 року..... 37 

Шевчук В.П. Історіографія створення та розвитку Збройних Сил 

України в 1991–2014 роках..................................................................................... 55 

Гайдарли Г.С. Виконання завдань із розмінування українськими 

миротворчими контингентами у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки у 1992–2018 рр.: історіографія.................................................. 74 

Соколюк С.М. Створення двигунів підводних човнів на вітчизняних 

теренах (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)............................................... 87 

Нашивочніков О.О. Значення історичного досвіду створення флотів 

континентальних держав ХХ століття для України......................................... 103 

Вавілова Н.В., Хомік М.М. Застосування національних військових 

формувань під час надзвичайних ситуацій (історичний аспект) ................. 112 

Павловська С.В. Діяльність радянських військових ідеологічних 

структур серед населення Західної України, Буковини та Бессарабії у 

1939–1940 рр. ............................................................................................................ 129 

Скрябін О.Л., Щипанський П.В. Полтавський кадетський корпус – 

перший військовий навчальний заклад на теренах України: до 180-річчя 

створення..................................................................................................................... 140 

Пилявець Р.І. “Чорна піхота” як історичне явище в роки німецько-

радянської війни (1941–1945 рр.).......................................................................... 156 

До відома авторів .................................................................................................... 175 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 4 

CONTENTS 
 

Seheda S.P. Means of mass communication in a combat zone: historical 

experience and modernity.......................................................................................... 5 

Stasiuk Yu.M., Horielov V.I. The role of Ukrainian volunteer formations in 

battles on the East of Ukraine (April 2014 – February 2015)............................... 20 

Benchuk V.О., Hrytsiuk V.M. First battle for Ilovaysk in August 2014........... 37 

Shevchuk V.P. Historiography of creation and development of the Armed 

Forces of Ukraine in 1991–2014............................................................................... 55 

Haidarly H.S. The task of demining of the Ukrainian peacekeeping 

contingents in peace support operations (1992–2018): historiography............... 74 

Sokoliuk S.M. Creation of submarine engines on the domestic territory (the 

second half of the XIX – the beginning of the XX century)................... 87 

Nashyvochnikov O.O. The importance of the historical experience of the 

creation of navities of the continental countries of the XX century for 

Ukraine.......................................................................................................................... 103 

Vavilova N.V., Khomik M.M. Application of national military formations 

during emergency situations (historical aspect)...................................................... 112 

Pavlovska S.V. Work of the soviet military ideological structures  

among the population of the Western Ukraine, Bukovyna and Bessarabia in 

1939–1940……………………………………………………………………… 129 

Scriabin O.L., Shchypanskyi P.V. The Poltava cadet corps – first military 

educational institution in the territory of Ukraine: up to 180 years of 

creation............................................................................................................ 140 

Pyliavets R.I. “Black infantry” as a historical phenomenon during the 

german-soviet war (1941–1945)............................................................................... 156 

Into consideration of authors ................................................................................ 175 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 5 

УДК 316.774+355.48 

Сегеда С.П., доктор історичних наук, доцент, 

начальник науково-дослідного центру воєнної 

історії НУО України імені Івана 

Черняховського (м. Київ) 

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ: 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СУЧАСНІСТЬ 

 

У статті розкривається значення сучасних військових засобів масової 

інформації для формування патріотизму і мотивації воїна до боротьби за 

незалежність і територіальну цілісність держави, для протистояння 

інформаційній інтервенції Російської Федерації. Висвітлюється український 

історичний досвід використання друкованих видань у зоні бойових дій та 

сучасна діяльність зарубіжних інформаційних відділів.  

Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, засоби 

масової інформації, військова преса, російсько-українська війна. 

 

Вітчизняна воєнна історія та світовий досвід локальних збройних 

конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ ст. демонструють, що успіх виконання 

бойових завдань і професійних обов’язків залежить від рівня фахової 

підготовки військовослужбовця та громадянських якостей захисника 

Вітчизни, серед яких пріоритетне місце посідає відданість своєму народові, 

готовність пожертвувати собою, здатність діяти в інтересах Вітчизни та у 

разі необхідності стати на її захист, тобто патріотизм. Виховання особистості 

громадянина-патріота України з властивими йому цінностями, гуманізація 

військової сфери, формування ціннісних орієнтирів військовиків та високої 

мотивації до діяльності, спрямованої на захист Батьківщини, має важливе 

значення для ефективної діяльності сектору безпеки і оборони та залежить 

від узгодженої роботи органів державної влади, військового керівництва, 

наукових, освітніх установ, громадських, релігійних організацій тощо.  
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Водночас постає проблема не лише формування якостей воїна-патріота, 

а й донесення до широких мас населення позитивного образу 

військовослужбовця через засоби масової інформації та твори мистецтва, що 

є складником утвердження почуття гордості за свою Батьківщину. Зокрема, 

успішне вирішення проблем морально-психологічного забезпечення 

військовиків багато в чому залежить від активності й ефективності 

інформаційно-пропагандистської роботи, у тому числі через друковані 

видання. Для успішного вирішення зазначених вище завдань важливим є 

застосування комунікативних технологій: реклами, пропаганди, піар-

кампаній тощо.  

Мета статті – на основі аналізу історичного досвіду діяльності 

українських військових засобів масової інформації/комунікації та 

відповідальних за інформаційно-пропагандистське забезпечення відділів 

українських збройних формувань ХХ ст. у процесі воєнних дій, огляду 

сучасного зарубіжного досвіду сформулювати рекомендації застосування 

військових засобів масової інформації (ЗМІ) на лінії зіткнення і в зоні 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС) з урахуванням передової 

практики інформаційних та комунікативних технологій. 

Певні аспекти інформаційно-пропагандистського забезпечення 

військових формувань і цивільного населення досліджувалися у працях 

Т. Вронської [1], Г. Кривошиї [2], В. Малюги [3], Г. Почепцова [7], С. Сегеди 

[9], О. Лисенка, В. Стецкевича, В. Грицюка [12], В. Шевчука [15]. 

Якщо розглянути понятійний апарат, то одним із ключових понять є 

обмін інформацією, що являє собою систему накопичення, збереження, 

передавання суттєво важливої інформації, яка впливає на поведінку 

військовика, формує його мотивацію до захисту Вітчизни. Умовно можна 

виділити вертикальний і горизонтальний обмін інформацією. Як правило, 

вертикальний обмін інформацією іде від командування до підлеглих, органів 

масової інформації до військовиків, а також до цивільного населення як у 

зоні бойових дій, так і за її межами. Горизонтальний обмін інформацією – це 
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обмін інформацією між військовиками, який нині є в основному спонтанним 

і внаслідок несистемного надходження офіційної інформації може 

заповнюватися неправдивими повідомленнями, чутками. Координація між 

вертикальним та горизонтальним обміном інформацією є важливою умовою 

ефективного протистояння в інформаційній війні, протидії ворожій 

пропаганді. 

Використання військових ЗМІ в інформаційно-пропагандистській 

діяльності має столітній успішний досвід, вивчення і реалізація якого 

необхідна і у наш час. Історія українського війська ХХ століття надає нам 

зразки застосування військової преси, якій ще 100 років тому відводили 

важливу роль “удержання української армії через скріплення її моральної 

сили” [10]. Ці слова, зазначені у 1919 році у програмній статті військового 

часопису Української галицької армії “Стрілець”, окреслюють мету 

інформаційно-пропагандистської роботи, яку цілеспрямовано вели у війську 

для згуртування вояків навколо ідеї самостійності, незалежності української 

держави.  

Який досвід пропонує нам історія збройної боротьби за незалежність 

України у ХХ столітті? По-перше, підтверджується необхідність високого 

рівня інформаційно-пропагандистського забезпечення у війську. Був період в 

історії УНР, коли керівники держави і війська вважали пропагандистську 

роботу з вояками зайвою, так як, на їхню думку, сама присутність людини у 

війську мала свідчити про патріотизм і високу вмотивованість до боротьби за 

Українську соборну самостійну державу [14, арк. 4зв. – 5зв.]. Однак історія 

показала помилковість цієї позиції. Якщо інформаційно-пропагандистська 

робота з особовим складом з боку командування не велася, вона виникала 

стихійно, на добровольчих засадах. По-друге, існувала широка підтримка 

війська з боку різнопланових цивільних фахівців інформаційно-

пропагандистської діяльності. До війська йшла інтелігенція: історики, 

педагоги, письменники, які були редакторами, журналістами, керували 
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відділами пропаганди, навіть вчили самих вояків збирати інформацію та 

“освідомляти народ” [9, с. 253].  

Початок воєнних дій 1914 року і створення перших військових 

формувань зумовили виникнення української військової преси, що на той час 

була основним джерелом інформації. Українські січові стрільці (УСС) мали 

цілу систему часописів, перші з яких (рукописні видання чи розмножені на 

гектографі) виникли на фронтах [4, с. 139–154]. Знаково, що військові ЗМІ 

виникли як ініціатива “знизу”, що пізніше оформилася як складова роботи 

командування. У військових формуваннях було створено спеціальні органи, 

що опікувалися інформаційно-пропагандистським забезпеченням 

військовослужбовців. В УСС, УГА була організована Пресова Квартира, 

сама назва якої вказує на першочергове завдання органу: інформувати вояків 

про події на фронті через пресу, збирати історію Українських січових 

стрільців, Української галицької армії. Згодом Пресова Квартира охопила 

низку інших функцій: описувати й аналізувати бойові дії частин і підрозділів 

у боротьбі за державну незалежність України; вести контрпропаганду; 

організовувати дозвілля (бібліотеки, хор, театр), дбати про сім’ї загиблих 

тощо. В Армії УНР 1919–1920 рр. аналогічним органом стало Інформаційне 

бюро.  

Українські військові формування, що діяли під час Другої світової 

війни, також значну увагу надавали інформаційно-пропагандистському 

забезпеченню. Причому, як і в арміях 1917–1920 років, ця робота також була 

спрямована на населення та впливала на підтримку війська з його боку. 

Українська повстанська армія мала розгалужену систему відділів 

пропаганди. Структура військової преси, як правило, співвідносилася зі 

структурою війська чи військових організацій, то і преса УПА відповідала 

загальній організаційній будові армії. Вона проводила антинімецьку і 

атибільшовицьку пропаганду. В інформаційно-пропагандистській роботі 

використовувалися різні види друкованих засобів – газети, журнали, 

листівки, брошури. Для їх виходу в світ працював цілий штат фахівців. 
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Наприклад, до складу обслуги друкарні УПА входили: адміністратор-

директор, який організовував роботу працівників, відповідав за зміст 

друкованих матеріалів; головний редактор, який відповідав за випуск 

друкованого видання, збирав інформацію чи організовував її збір, обробляв 

її, писав, редагував матеріали; технічний редактор, відповідальний за друк та 

розповсюдження преси; магазинер, який контролював наявність і зберігання 

матеріалів для друку; складальники, які володіли технологією випуску 

друкованої продукції, особи, які друкували на друкарських машинках. Також 

міг входити радіотехнік, який приймав інформаційні радіоповідомлення і 

писав за ними матеріали; інтендант, який стежив за постачанням продуктів. 

Кур’єри з метою конспірації не належали до штату видавничої ланки, а 

забирали готові видання в умовленому місці [8].  

Пресова діяльність, що була одним із пріоритетних напрямів роботи 

виховних структур УПА і збройного підпілля 40–50-х років, виконувала два 

основних завдання: піднесення духу вояків і роз’яснення ідеї боротьби за 

вільну Україну. Вона проходила під керівництвом командування, яке 

впливало на неї через інструктивні документи. В одному з них вказувалося: 

“Нехай наші думки і ідеї будуть найсправедливішими, та коли їх серед 

народу не поширювати – будуть мертвими” [13, арк. 26, 29]. Однак у той час 

в інформаційній роботі було допущено низку помилок, яких мають уникати й 

організатори сьогоднішньої інформаційно-пропагандистської роботи: 

нерозуміння відмінностей роботи з населенням заходу і сходу України, яке 

різниться у політичних симпатіях і пріоритетах, складність матеріалу 

часописів, нерегулярність чи запізнення у поширенні преси, політична 

роздробленість борців за Україну. Сприяли успіху пресової діяльності такі 

чинники: продумана, спланована робота видавничих осередків та добре 

організована логістика; залучення талановитих публіцистів, учених, 

письменників, поетів; актуальність опублікованого матеріалу і відгуки на 

злободенні проблеми і події; висока ідейність і патріотизм авторів; тривала 
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практика підготовки громадських кореспондентів-дописувачів серед самих 

військовослужбовців. 

Соціум ступив на новий етап розвитку, коли на зміну індустріальному 

прийшло постіндустріальне (інформаційне) суспільство, відбувся процес 

інформатизації усіх сфер життя. Новітні технології радикально 

трансформували матеріально-виробничу і соціальну сфери людства. 

Водночас відбулися значні зміни в обробленні, виробництві й передаванні 

інформації, у підході до її подачі. Саме комп’ютер уперше дав змогу подати 

(не лише окремо, а й разом) будь-який із видів інформації – текстовий, 

звуковий, відео чи зображальний – у цифровій формі. Інтернет посприяв 

колосальному приросту знань, значному розширенню інформаційних меж і 

створенню нової інформаційної картини світу. 

У результаті відбулася трансформація медіа. У процесі розвитку 

мультимедійних технологій друковані ЗМІ, у тому числі й військові, 

втратили частину читацької аудиторії, здавши позиції телебаченню й 

Інтернету. Однак інформацію останніх характеризувала мала достовірність, 

емоційність і навіть агресивність сюжетів, серед яких досить складно 

відібрати інформативний матеріал. Роль транслятора інформації військово-

політичного характеру взяли на себе електронні видання відповідної 

спрямованості. 

За п’ять років війни на Сході України військові ЗМІ пройшли через 

значну внутрішню трансформацію разом із іншими структурами української 

армії та водночас виконували свої основні завдання в інтересах військ. У 

деяких випадках друковані ЗМІ взагалі ставали чи не єдиним засобом 

отримання інформації військовослужбовцями сил антитерористичної 

операції (АТО). Для цивільного населення, у тому числі громадян на 

тимчасово окупованих територіях та деяких інших цільових аудиторій, 

окремими тиражами виходили спецвипуски відомчих військових видань. 

Однак, як показала практика, вони не змогли охопити достатню аудиторію 

серед військових і населення зони бойових дій. Діяльність ворожих ЗМІ явно 
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перекривала потуги української інформаційно-пропагандистської діяльності. 

Не повністю було враховано особливості політичних переконань населення, 

що десятиліттями формувалися російською пропагандистською машиною, 

підтриманою великими грошовими вливаннями. Аналіз української 

державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки за роки 

незалежності показує, що млява діяльність державних структур у цьому 

напрямі призвела до безпорадності нашого інформаційного поля і 

катастрофічних наслідків на Сході України [5]. 

Однак і нині в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) у 

Донецькій та Луганській областях проблемам інформаційно-

пропагандистського забезпечення надається недостатня увага. На лінію 

зіткнення (лінію розмежування) українські газети потрапляють нерегулярно. 

Українське телебачення на цих територіях слабо конкурує з російським, бо 

трансляційні вежі залишилися на тимчасово окупованих територіях.  

Цей інформаційний теле- і радіовакуум заповнює пропаганда так 

званих ЛНР/ДНР, Російської Федерації, що відкрито транслюється в 

українському ефірі. Як наслідок, місцеві жителі знаходяться під потужним 

ворожим інформаційним тиском. Ілюстрація з власного досвіду автора 

свідчить, наскільки складно мешканцям у такому стані ворожого 

пропагандистського пресування розібратися навіть в очевидному. На 

запитання: “Ви що, вірите, що вас обстріляли Збройні Сили України?” 

жителька Станиці Луганської відповіла: “Умом розумію, що цього не може 

бути, а серце не приймає”. 

Окремі командири намагалися виправити недоліки інформаційно-

пропагандистського забезпечення власними силами: друкували на принтері 

листівки з роз’ясненнями становища. Ці листівки розклеювали в публічних 

місцях: на ринку, на пошті, банку, автобусних зупинках, на блокпостах. Такі 

спроби були малодієві. Через годину-півтори листівки залишалися тільки на 

блокпостах, в інших місцях їх зривали. За ініціативи деяких командирів 

військових частин почали видаватися власні міні-газети, а, наприклад, у 
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Станиці Луганській місцеві органи самоврядування провели 

радіотрансляційну лінію Першого каналу українського радіо і встановили 

гучномовці в найбільших місцях скупчення людей. Таким чином вони 

зробили невеликий внесок у формування україноцентричного світогляду 

місцевого населення. Але для цієї справи державної ваги потрібна державна 

підтримка: законодавча, матеріальна, фінансова і моральна. 

Єдина центральна військова газета “Народна армія”, що видавалася 

мізерним накладом, якого не вистачало на задоволення інформаційного 

“голоду” військовослужбовців, у грудні 2018 року взагалі припинила 

існування.  

Інформування перемістилося в Інтернет. Однак досі немає плану дій 

щодо забезпечення функціонування окремих інтернет-відеоканалів та 

інтернет-сайтів про діяльність військ (сил) з метою популяризації військової 

служби у суспільстві. Щоправда, певна діяльність ведеться, вона охоплює 

значний прошарок інтернет-користувачів. На офіційному веб-сайті 

Міністерства оборони розміщуються тематичні інформаційні повідомлення, 

зокрема з початку 2019 року їх нараховується 2,5 тисячі. Для формування 

позитивного іміджу Збройних Сил України Центральна телерадіостудія 

Міністерства оборони України з початку року видала в ефір: 189 сюжетів, 

17 випусків програм (“РrоВійсько”, “Техніка війни”, “Будемо жити”, 

“Захисник Вітчизни”), два документальних фільми, 45 кліпів, 146 сюжетів 

щодо щоденного ритуалу вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних 

Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну 

цілісність України, світовий мир та порядок. Діє військове радіо “Армія 

ФМ”, телерадіостудія Міністерства оборони України “Бриз”, що у 2019 році 

підготувала 96 телевізійних сюжетів, 13 телевізійних фільмів та нарисів, 

6 радіопрограм. Їх викладають на окремих інтернет-відеоканалах у мережі 

YouТube, розміщують на власних сторінках у соціальних мережах, на 

офіційному сайті МО України.  
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Військова служба постійно популяризується в ефірі першого 

військового радіо “Армія ФМ”. Двічі на день по буднях виходять “Новини 

Донбасу”, готуються щоденні випуски новин. Регулярно відбуваються прямі 

ефіри із залученням гостей із МО України та ГШ ЗС України, волонтерів, 

учасників АТО і ООС, істориків; “Армія ФМ” здійснює виїзні ефіри з 

території проведення ООС. У 2019 році Управління зв’язків з громадськістю 

Збройних Сил України спільно з прес-службами ЗС України щоденно 

висвітлює в національних та регіональних ЗМІ заходи діяльності ЗС України. 

У Збройних Силах України створені та підтримуються в соціальних 

мережах Facebook та YouТube офіційні сторінки Генерального штабу ЗС 

України, 278 сторінок військових частин та установ ЗС України, з них 

94 сторінки військових частин, навчальних закладів та органів управління, 

184 сторінки військових комісаріатів. 

Однак спостерігається певна однобічність інформаційно-

пропагандистської діяльності, що пов’язана з використанням наявних каналів 

комунікації в Інтернет-просторі. Інформаційний продукт вироблено, 

розміщено, а чи дійшов він до адресата – це турбота самого адресата. А між 

тим, це справа державної ваги. Потрібен моніторинг ситуації, наскільки 

безпечно користуватися Інтернетом у зоні ООС, чи там він доступний скрізь, 

чи жителі Донецької і Луганської областей мають доступ до сайтів, на яких 

професійно і правдиво висвітлено діяльність ЗС України. Потрібне щоденне 

інформування (як військових, так і цивільних) через доступні у зоні ООС 

канали, а також необхідний зворотній зв’язок, що свідчить про реакцію 

споживачів інформації. З метою подолання ворожого інформаційного тиску 

поряд із соціальними мережами мають бути максимально відновлені, 

створені, активізовані та використані друковані ЗМІ: преса, листівки, 

встановлено гучномовці, надано можливості населенню отримувати 

українські радіо- і телепередачі. 

Важливий досвід щодо інформаційно-пропагандистського 

забезпечення війська надають нам іноземні партнери. У червні 2019 року на 
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Регіональному семінарі з питань стратегічних комунікацій у м. Канберра 

(Австралія) було презентовано структуру органів зв’язків із громадськістю 

міністерства оборони Австралії (МО Австралії) та збройних сил Австралії 

(ЗС Австралії) у системі стратегічних комунікацій, а також завдання, що 

стоять перед офіцерами-керівниками зв’язків із громадськістю тактичного, 

оперативного і стратегічного рівнів, цивільних працівників і військових 

журналістів під час виконання внутрішньої і зовнішньої комунікацій. 

Австралійська сторона продемонструвала спроможності комунікаційних 

підрозділів. Наприклад, особовий склад Першого об’єднаного підрозділу 

зв’язків із громадськістю ЗС Австралії включає 32 військовослужбовці. 

Очолює підрозділ офіцер рівня “майор”, у його підпорядкуванні – кілька 

офіцерів штатно-посадової категорії “капітан”, які представляють 

сухопутний, повітряний та військово-морський компоненти і на чолі 

мобільних груп (у складі фото- і відео- операторів) забезпечують 

інформаційний супровід заходів у підрозділах ЗС Австралії, сприяють 

діяльності офіцерів зв’язків із громадськістю на тактичному, оперативному і 

стратегічному рівнях. Затверджує усі текстові, фото- і відеоматеріали для 

оприлюднення, поширює інформацію про події у збройних силах та 

міністерстві оборони Австралії Бюро новин і військових засобів масової 

інформації. Фахівці цього підрозділу монтують відеосюжети із наданих 

відеоматеріалів, ведуть корпоративні сторінки міністерства оборони у 

соціальних мережах, а також займаються друком періодичних видань – газет 

Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-морських сил Австралії. 

Бюро новин і військових засобів масової інформації МО Австралії також 

здійснює моніторинг цивільних ЗМІ, підготовку дайджестів, реагування на 

критику та запити через соціальні мережі.  

Зарубіжний досвід роботи військових ЗМІ, інформаційних відділів 

збройних сил демонструє важливість надання інформації на паперових 

носіях. Так, наприклад, на кожній військовій базі ЗС США у місцях масового 

перебування військовослужбовців та членів їхніх сімей (польові чи базові 
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табори, об’єкти культурно-спортивного призначення, службові приміщення, 

торговельні центри, їдальні тощо) у вільному доступі або за помірну ціну та в 

необхідній кількості є свіжі примірники кількох друкованих видань. Серед 

них центральна преса, газета виду збройних сил, видання військової бази або 

військового округу тощо. Військові відомства Великої Британії, ФРН та 

багатьох інших країн світу теж мають достатні аргументи та досвід щодо 

необхідності утримувати власні друковані видання [6].  

Українській владі варто враховувати, що поряд із підвищенням уваги 

до зміцнення оборонного комплексу країни необхідно підтримувати 

патріотичні настрої населення на хвилі зростання інтересу до військової 

тематики. Кожне цивільне видання має випускати сторінку про сучасну 

боротьбу за незалежність і суверенітет України, про минулі славні віхи 

військової історії з україноцентричної позиції, відходячи від прорадянських 

традицій та стереотипів.  

Існує нагальна необхідність формувати проукраїнську позицію в 

населення Донбасу через роз’яснення позиції України, її війська, мети 

боротьби і наслідків перемоги України для кожного жителя регіону. 

Військові ЗМІ мають налагодити тісну інформаційну співпрацю з 

цивільними комунікаційними структурами щодо розповсюдження матеріалів 

військового змісту, поширення цивільних газет, журналів серед військових, 

особливо на передовій.  

На жаль, вітчизняний пропагандистський продукт про козацтво, УПА, 

Революцію Гідності досі є малочисельним. Численні подвиги українських 

військовиків, волонтерів, медиків не стали масовими сюжетами для фільмів і 

вистав. Розважальні шоу та низькопробні серіали не мають ваги для нашої 

перемоги в інформаційній війні, швидше навпаки, заповнюють ефір та 

свідомість людей порожніми, а то й ворожими ідеями. Також у журналах, 

газетах, листівках важлива наявність матеріалів контрпропагандистського 

напряму, що розвінчують нав’язані російською пропагандою міфи і фобії. 

Інформаційна війна не має фронту і тилу, однак у ній важливу роль може 
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відіграти когорта військових кореспондентів, які володіють живими 

прикладами героїчної боротьби наших військових, які віддають своє здоров’я 

і життя за Україну, знаходяться поруч з ними і активно продукують 

матеріали про гідні сторінки нашої сучасної боротьби. 

На сучасному етапі роль військового кореспондента в інформаційному 

забезпеченні військових конфліктів і кризових ситуацій має велике значення. 

Реалії інформаційного протиборства, складність і ризикованість роботи 

диктують нові вимоги до представників цієї професії. Нині журналісти мають 

можливість надавати аудиторії інформацію в режимі реального часу завдяки 

мобільним станціям, супутниковому зв’язку, недорогим технологіям, 

заходячись в середині збройного конфлікту. Для військових журналістів, які 

працюють у “гарячих точках”, життєво необхідні спеціальні знання і 

навички, також надзвичайно важливими є патріотична налаштованість і 

вмотивованість.  

Ефективність інформаційної діяльності відділів морально-

психологічного забезпечення залежить від переконливості і доказовості 

доведеної до відома військовиків інформації, поєднання науковості та 

доступності її викладу, правдивого трактування першоджерела. Важливо 

враховувати інформаційні запити військовослужбовців і сприйняття 

інформації різними їх категоріями та забезпечити зворотній зв’язок у процесі 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Для виправлення становища автор статті подає низку пропозицій. Вони 

не є вичерпними, але можуть поліпшити існуючий стан речей на тимчасово 

окупованих територіях Донецької і Луганської областей у сприйнятті 

сучасної боротьби Збройних Сил України за незалежність нашої держави: 

- альтернативи друкованій пресі у місцях бойових дій немає: вихід в 

Інтернет з мобільного телефону фіксується ворожою стороною і може 

викликати прицільний обстріл;  

- запровадити видавництво бригадних газет із місцевим матеріалом у 

районах бойових дій; 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 17 

- налагодити радіо- і телетрансляцію в зоні ООС та на окуповані 

території, активізувати роботу військових підрозділів інформаційно-

пропагандистського забезпечення;  

- вдосконалювати донесення інформації до військовослужбовців та 

цивільного населення в зоні ООС, моніторити й активізувати горизонтальний 

обмін інформацією проукраїнського змісту; 

- заохочувати діячів мистецтва, письменників, істориків, публіцистів 

виступати у зоні проведення ООС та місцях відпочинку, лікування 

військових;  

- створювати курси для підготовки військових фахівців, а також 

цивільних журналістів, які вестимуть роботу в зоні ООС (питання 

збереження військової таємниці, військова термінологія тощо). 

- вдосконалювати інформаційну культуру офіцера, розвивати основні 

навички інформаційної роботи, що передбачають вміння використовувати 

першоджерело інформації, враховувати сприйняття інформації різними 

категоріями військовослужбовців під час проведення різноманітних заходів, 

механізми психологічного захисту під час сприйняття інформації та способи 

подолання негативного впливу, необхідність забезпечення зворотного зв’язку 

в процесі морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ. 
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РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ  

У БОЯХ НА СХОДІ УКРАЇНИ (КВІТЕНЬ 2014 – ЛЮТИЙ 2015 рр.) 

 

На основі вивчення відкритої різнопланової літератури виявлено, що 

узагальненого матеріалу про участь українських добровольчих формувань у 

боях на Сході України немає. У статті подано визначення українських 

добровольчих формувань та їх характеристики. З антитерористичної 

операції виокремлено основні бої, у яких брали участь добровольчі 

формування. Автори розглядають роль формувань у ході боїв, визначають 

умови, що сприяли успіху їх діяльності. 

Ключові слова: українські добровольчі формування, добровольчі 

батальйони (добробати), бойова діяльність, бої, антитерористична 

операція на Сході України. 

 

Українські добровольчі формування (УДФ), відомі ще як добровольчі 

батальйони, добробати, є унікальним явищем в антитерористичній операції 

(АТО) на Сході Україні та у військовій історії України ХХІ ст. Вивчення 

бойової діяльності УДФ у 2014–2015 рр., на нашу думку, сприятиме 

узагальненню бойового досвіду із захисту територіальної цілісності нашої 

держави та національно-патріотичному вихованню громадян України. 
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На теперішній час існує низка публікацій, у яких розглядаються окремі 

аспекти зародження та створення УДФ [1; 6; 7; 8]. Проте роль добробатів під 

час боїв в АТО не була предметом поглибленого дослідження. У деяких 

працях автори розглядають цю проблему лише щодо поодиноких формувань 

чи побіжно [12; 13; 15; 19]. 

Мета статті – виявити значення УДФ у боях у районі АТО (квітень 

2014 – лютий 2015 рр.). 

Завданням статті є розгляд участі УДФ у бойових діях у районі 

проведення АТО (квітень 2014 – лютий 2015 рр.), виявлення позитивних та 

негативних умов, що впливали на їх діяльність, на основі відкритих 

публікацій про збройний конфлікт на Сході України (ЗКСУ).  

З початком АТО з 14 квітня 2014 року самоорганізовані групи 

українських патріотів згуртовувалися, здобували зброю та з початку травня 

2014 року почали проводити в окремих районах Донецької та Луганської 

областей так звані Рейди добровольців [8, с. 556–557].  

Добровольчий рух – явище унікальне, яке на початку зіграло ледь не 

найважливішу роль у становленні лінії оборони на Донбасі [2]. Основою для 

створення українських добровольчих формувань стали загони Самооборони 

Майдану (Євромайдану) та громадські організації, які брали участь у 

Революції Гідності. 

Тогочасний секретар Ради національної безпеки і оборони України 

Олександр Турчинов на презентації книги “Добробати” відзначив: 

“Добровольчі батальйони заклали ідеологію розвитку сильної незалежної 

України” [21]. У праці “Україна – Росія: війна в умовах співіснування” 

Г. Перепелиця зробив висновок, що діяльність добровольчих загонів (які 

пізніше стали відомими як батальйони “Азов”, “Донбас”, “Дніпро-1”), 

створених з-поміж населення переважно східних областей України, була 

позитивною для України на першому етапі ЗКСУ [17, с. 592].  

Як виявили автори статті, організаційно УДФ складали чотири 

основних різновиди збройних формувань: батальйони територіальної 
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оборони ЗС України, підрозділи патрульної служби особливого призначення 

МВС, резервні батальйони НГУ і власне добровольчі формування, які не 

увійшли до складу ЗС України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів. Останні мали ознаки, що відрізняли їх від 

регулярних підрозділів та частин силових відомств [20, с. 107]. На середину 

серпня 2014 року чисельність осіб - учасників неофіційних добровольчих 

батальйонів у зоні АТО, які не підпорядковувалися штабу АТО і не входили 

до складу їх сил і засобів, а самостійно діяли на власний розсуд, становила 

близько 4 тис. осіб. У той же час чисельність особового складу ЗС України, 

МВС, СБУ, НГУ, ДПС України, які входили до складу сил і засобів штабу 

АТО, налічувала близько 40 тисяч осіб [3,  с. 3; 17, с. 618].  

У зазначений період УДФ провели багато боїв. Варто виділити ті, які 

найбільш широко були відображені в засобах масової інформації [11; 12; 23], 

працях дослідників ЗКСУ [5; 10; 13] та низці опублікованих спогадів 

учасників подій [12; 15; 22]. Це збройні сутички за Слов’янськ, Маріуполь, 

Піски, Лисичанськ, Іловайськ, Савур-Могилу, Донецький аеропорт, 

Вуглегірськ (Дебальцево), Широкине. Беззаперечним є те, що згадані бої 

мали вплив на хід АТО. 

Після захоплення Слов’янська озброєними спецпризначенцями 

російських окупаційних військ (далі – РОВ) 12 квітня 2014 року для 

визволення міста від терористів 14 квітня 2014 року було залучено 

аеромобільні підрозділи 25-ї, 79-ї, 80-ї і 95-ї аеромобільних бригад, а також 

сформований 1-й резервний батальйон від НГУ на основі добровольців із 

громадських формувань. Бійці цього резервного батальйону перебували на 

блокпостах і опорних пунктах навколо міста, щоб перешкоджати 

надходженню ресурсного поповнення для РОВ.  

Водночас у Слов’янську та поблизу нього діяли групи беззбройних 

добровольців, які збирали інформацію про бойовиків та передавали її 

представникам сил АТО. Одну таку групу з трьох добровольців бойовики 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 23 

виявили 17 квітня у Слов’янську. Двох із них бойовики одразу вбили, а 

третього, як стало відомо пізніше, залишили живим і катували [7].  

Група добровольців від ГО “Правий сектор”, яку очолював Д. Ярош, з 

19 на 20 квітня вирушила на гору Карачун біля Слов’янська, щоб зашкодити 

трансляції російських телеканалів та ворожій пропаганді, знищивши 

телевізійну вежу, утримувану російськими бойовиками. Формально 

очолював групу Д. Ярош, а фактично у бою – ветеран-афганець. Для 

досягнення раптовості було прийнято рішення провести акцію вночі. Після 

першої години ночі 20 квітня під час наближення до гори групу без 

попередження обстріляли російські спецпризначенці. Зав’язався бій. 

Бойовики швидко отримали підкріплення. Під тиском противника група 

українських добровольців вимушена була залишити місце бою. Завдання не 

було виконано.  

Проте цей бій став відомий завдяки розтиражованому в російських 

засобах масової інформації повідомленню про участь українських 

“карателів” у боротьбі з “сепаратистами” Cходу України, адже в одязі 

убитого добровольця М. Станіславенка, тіло якого не змогли забрати 

побратими, знайшли візитку ГО “Правий сектор” [8, с. 280–283].  

Перший відомий успішний бій великої самоорганізованої групи 

українських патріотів “Азов” був за звільнення Маріуполя від російських 

окупаційних військ і місцевих колабораціоністів 13 червня 2014 року спільно 

з підрозділами сектору безпеки і оборони України [4; 12]. 

14 липня 2014 року під час спланованого поетапного визволення 

населених пунктів у секторі “А” Луганської області підрозділами – 

батальйонною тактичною групою (далі – БТГр) 80-ї оаембр, БТГр 128-ї 

огпбр, розвідувальною групою 8-го окремого полку спеціального 

призначення (далі – опСпП) та 24-го бТрО “Айдар” – було очищено від 

бойовиків населений пункт Щастя. 

У секторі “Б”, реалізовуючи план взяття в оточення міста Донецьк, у 

липні 2014 року 93 омбр послідовно звільняла населені пункти, розміщувала 
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блокпости. Так, 21 липня частина 93-ї омбр висунулася на штурм н.п. Піски, 

зайнятого бойовиками, які завчасно підготували позиції до кругової оборони. 

Бригаду в бою підтримували бійці українських добровольчих формувань 

МВС “Дніпро-1” та “Шахтарськ”. Цей укріплений район бойовиків у засобах 

масової інформації був названий “Республіка Міст”. 

У той же час поблизу Пісків добровольчий батальйон “Донбас”, 5-та 

рота 93-ї омбр та бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) 

штурмували бойовиків, які захопили населений пункт Карлівку. Лише 

24 липня 2014 року Піски остаточно було взято під контроль силами АТО 

[25]. 

24 липня 2014 року завдяки вдалій масштабній загальновійськовій 

операції у секторі “А” визволено сильно укріплене та насичене бойовиками 

місто Лисичанськ. В операції брали участь 1 БТГр 95-ї оаембр, 1 і 2 БТГр 24-ї 

омбр, БТГр 51-ї омбр, а також добровольчий батальйон “Донбас”. Під час 

визволення міста 24 липня спільно з бійцями 95-ї омбр діяв добровольчий 

батальйон НГУ “Донбас”, що зачищав місто від бойовиків у напрямку центру 

[24].  

У червні 2014 року в секторі “Д” відбувся першій бій за курган Савур-

Могилу, який прийняли розвідники 3-го опСпП ЗС України. Для сил АТО бої 

за панування на кургані відбувалися зі змінним успіхом. Починаючи з 

29 липня 2014 року, сили АТО сектору “Д” провели кілька невдалих спроб 

вибити бойовиків із кургану Савур-Могила. Серед сил АТО, що штурмували 

н.п. Степанівка, діяв добровольчий загін із представників ДУК (позивний 

старшого – “Вольф”) [15, с. 50]. 

Доброволець загону “Харків” М. Музика пригадував, що на початку 

серпня було прийнято рішення створити зведену групу для участі у 

визволенні Савур-Могили під керівництвом полковника І. Гордійчука. Загін 

був сформований при 3-му опСпП із добровольців, які пройшли відповідну 

підготовку на навчальній базі. До зведеного підрозділу залучили бійців 

добровольчої групи “Харків” (командир – “Вихрь”), добровольчого 
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батальйону “Луганськ” (командир – Т. Юлдашев) та добровольчого загону 

“Крим” (командир – І. Акаєв) [15, с. 50–64; 13, с. 69].  

13 серпня 2014 року підрозділи сектору “А” (1 БТГр 80-ї оаембр, БТГр 

24-ї омбр) зайняли зі сходу від Луганська н.п. Новосвітлівка і Хрящувате, 

тим самим перекрили забезпечення бойовиків по дорозі Луганськ – 

Краснодон. Разом із силами сектору в операції брав участь 24-й бТрО 

“Айдар”, який за день зробив марш від Щастя протяжністю майже в 100 км і 

вступив у бій. Учасник тих подій боєць “Айдару” В. Скакун пригадував, що в 

Новосвітлівку заходило близько 130 бійців, а в Хрящувате – 80 бійців від 

24 бТрО [19, с. 160–162].  

20 серпня 2014 року підрозділи російських окупаційних військ у складі 

трьох рот із танками та броньованою технікою за підтримки артилерійського 

вогню прорвали оборону сектору “А” з боку н.п. Розкішне у напрямку 

Георгіївки. Їх успішне та стрімке просування було зупинено поблизу 

м. Лутугине на висоті “Сармат”, яку героїчно разом із військовослужбовцями 

9-ї роти 3 БТГр 24-ї омбр утримували бійці добровольчого батальйону МВС 

“Шторм”. Оборону очолював офіцер 24-ї омбр із позивним “Сармат”. 

Завдяки стійкості тих, хто оборонявся, сили АТО провели вдалу контратаку 

та завдали значних втрат окупаційним військам (що наступали) як у техніці, 

так і в живій силі [10]. 

Українські добровольчі формування ЗС України – 39-й і 40-й 

батальйони територіальної оборони – були серед основних сил сектору “Б”, 

що наприкінці липня та на початку серпня 2014 р. виконували завдання 

штабу АТО з оточення Донецька.  

З 4 на 5 серпня командир 40-го бТрО О. Мотрий отримав наказ від 

керівника сектору висунутися до Іловайська, зачистити його від бойовиків і 

встановити блокпости. Удень за підтримки бронегрупи 51-ї омбр вони 

вступили в бій за підступи до Іловайська. Групі вдалося знищити один 

укріплений район бойовиків, але далі просунутися не вдалося, тому бійці 

відійшли. 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 26 

Водночас у Дніпрі на чолі із заступником голови Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації Г. Корбаном відбулася зустріч командирів 

добровольчих батальйонів: А. Білецького (батальйон “Азов”), А. Філоненка 

(“Шахтарськ”), Ю. Берези (“Дніпро-1”), С. Семенченка (“Донбас”). На 

зустрічі був присутній керівник сектору “Б” генерал-лейтенант Р. Хомчак, 

який охарактеризував обстановку в Іловайську. Учасники обговорили заходи 

взаємодії батальйонів із силами сектору щодо визволення Іловайська [16].  

Після прибуття добровольчих батальйонів МВС та затвердження плану 

по штурму м. Іловайськ 18 серпня батальйони територіальної оборони 

вибили бойовиків із блокпостів, розташованих на околиці міста, та 

закріпилися там [16, с. 18, 24]. Батальйони “Азов” і “Шахтарськ” увійшли в 

місто і потіснили бойовиків. Посеред Іловайська поблизу залізничних колій 

підрозділи “Азову” і “Шахтарська” наштовхнулися на укріплений район 

бойовиків, які шалено опиралися. Зав’язалися вуличні бої. Батальйони після 

перших боїв зазнали значних втрат, тому їх командири були вимушені 

вивести особовий склад з міста. У цей же час в Іловайськ увійшли бійці 

“Донбасу” та “Дніпро-1”, закріпилися та розпочали зачистку міста. На заміну 

батальйонам “Азов” і “Шахтарськ” прибули добровольчі формування МВС 

“Херсон”, “Світязь”, “Івано-Франківськ”, “Миротворець”. Зафіксовано, що 

18 серпня 2-й взвод батальйону “Азов” надавав допомогу “Донбасу” та 

“Дніпру-1” [18]. Координацію добровольчих батальйонів у місті взяв на себе 

заступник командира батальйону “Донбас” В. Власенко (позивний “Філін”). 

З інформації РНБО України від 20 серпня 2014 року відомо, що місто 

Іловайськ звільнено від бойовиків та перебуває під контролем сил АТО. 

Дослідники встановили, що чисельність осіб, задіяних на початку визволення 

Іловайська, становила понад 940 бійців. За винятком бійців ротно-тактичної 

бронегрупи 51-ї омбр інші особи були бійцями українських добровольчих 

формувань [13, с. 118]. 

24 серпня 2014 року частина підрозділів 51-ї і 28-ї омбр та ротної 

тактичної групи 93-ї омбр (що прорвалися та приєдналися до групи 
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українських військ, що були під Іловайськом) зазнали тиску з боку 

російських БТГр. 24 серпня на допомогу Іловайському угрупованню із 

пункту постійної дислокації направили БТГр 92-ї омбр та групу добровольців 

від 42-го бТрО “Рух опору”. Однак під час наближення до Іловайська ці 

підрозділи було остаточно оточено. Штаб командування АТО розробив план 

деблокування оточених українських військ, проте його не вдалося 

реалізувати, тому що 27 серпня підрозділи БТГр 92-ї омбр та зведений загін 

42-го БТрО “Рух опору” були розбиті. Частина добровольців поблизу 

Новокатеринівки потрапила у полон [23]. 

Окремою сторінкою участі українських добровольчих формувань в 

АТО є бої за Донецький аеропорт (ДАП) з 26 травня 2014 року до 22 січня 

2015 року. Спочатку бойові дії за ДАП вели військовослужбовці 3 опСпП і 

групи добровольців від ГО “Правий сектор”. 

Опісля низки невдалих спроб захопити ДАП бойовики блокували 

захисників аеропорту. Однак 26 липня 2014 року українське угруповання 

сектору “Д” у складі 93-ї омбр та батальйонів псмоп “Дніпро-1” і 

“Шахтарськ” розблокували Донецький аеропорт.  

Так, починаючи з 4 жовтня, після того, як на територію ДАП для 

підсилення захисників зайшла група військовослужбовців від 95-ї оаембр, 

відбувся умовний розподіл відповідальності за об’єкти. Воїни 79-ї оаембр та 

бійці ДУК спільно утримували позиції у старому терміналі [13, с. 134]. 

Оборона аеропорту тривала до 22 січня 2015 року. 29 січня 2015 року 

командування сектору “А” здійснило спробу вибити бойовиків, які зайняли 

більшу частину м. Вуглегірська (за винятком південної, де ще перебували 

підрозділи МВС та ЗС України). Для цього залучили взвод із бронетехнікою 

від 30-ї омбр, спільно з яким активно діяли українські добровольчі 

формування: від НГУ – батальйон “Донбас” і батальйон імені 

С. Кульчицького, із представників яких сформовано зведену групу (70 осіб), 

від МВС – рота псмоп “Світязь” (39 осіб). Після полудня противник 

додатково ввів у бій свіжі резерви, внаслідок чого наступ українських 
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підрозділів призупинився. У той самий час від командування сектору 

надійшов наказ про відхід підрозділів ЗС України та зведеної групи 

добровольчих батальйонів. 

31 січня бойовики отримали допомогу у вигляді батальйонної 

тактичної групи, посиленої танками і легкою броньованою технікою. 

Загальна чисельність бойовиків становила майже 2000 осіб. Цього ж дня 

командир роти ппсмоп “Світязь” Олександр Парцевич, ввівши противника в 

оману, вивів із оточення ввірений особовий склад (який позитивно показав 

себе у бойових діях 29–31 січня 2015 р.). За героїчні та вмілі дії з оборони 

Вуглегірська, а також за вдалий відхід без втрат міністр внутрішніх справ 

нагородив 39 бійців роти ппсмоп “Світязь” (Волинська область), які з честю 

витримали тридобові безперервні бої [11].  

Досвід участі українських добровольчих формувань у звільненні 

захоплених окупантами населених пунктів фіксують матеріали про 

Широкинську операцію, проведену з 10 по 16 лютого 2015 року. Основним 

організатором та учасником бою був добровольчий полк НГУ “Азов” 

(командир А. Білецький), чисельність якого на той час становила близько 

800 осіб (хоча у бою взяла участь менша кількість бійців). З 7 лютого 

2015 року на озброєння полку надійшли шість бронеавтомобілів “Спартан”, 

оснащених інтегрованими комплексами, до складу яких входять пульти 

дистанційного керування і протитанкові керовані ракети. Ця система вогню 

здатна знищувати танки і вертольоти [18]. 

Додатковими силами, залученими до так званої Широкинської 

наступальної операції 10–15 лютого 2015 року, була частка від українських 

добровольчих формувань зі складу МВС: підрозділів патрульної служби 

міліції особливого призначення “Берда”, “Східний корпус”, “Сокіл” і “Скіф”. 

Прогнозованою чисельністю особового складу, який брав від них участь у 

боях, було 30, 40, 15 та 50 осіб відповідно. Озброєння цих підрозділів було 

переважно стрілецьким. 
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Від 2-го батальйону спеціального призначення “Донбас” НГУ 

надійшли на допомогу “Азову” спочатку взвод, а пізніше рота загальною 

чисельністю не більше 100 осіб, які мали при собі переважно легке 

озброєння. Крім того, був взвод танків від НГУ (3 од.) та 14 гаубиць від ЗС 

України (які вогнем підтримували бойові дії полку та доданих сил). У 

бойових діях також брав участь підрозділ морської піхоти з власними 

танками та БМП від ЗС України (чисельність яких встановити не вдалося). 

Причинами прийняття рішення про проведення наступу, за спогадами 

А. Білецького, були: оточення українських військ противником навколо 

Дебальцевого; необхідність створення нової лінії оборони по р. Грузький 

Яланчик (що є природною перешкодою); обстріл російськими окупаційними 

військами спального району Маріуполя 24 січня 2015 року.  

Однак є й інша точка зору щодо боїв за Широкине. Так, генерал армії 

України В. Муженко, будучи тоді начальником Генерального штабу ЗС 

України, в інтерв’ю 31 серпня 2015 року зазначив: “Зимовий наступ на цей 

населений пункт був більше піар-акцією, ніж військовою операцією”, тому 

що “в українських сил є лінія оборони на висотах за Широкиним, і контроль 

над цими висотами дозволяє успішно реагувати на загрози Маріуполю” [14]. 

Під ранок 10 лютого 2015 року особовий склад полку “Азов” і доданих 

сил завантажився на техніку, приховано висунувся на напрямку наступу і 

почав бойові дії [22, с. 37]. 1-ша рота визволила н.п. Павлопіль, водночас 2-га 

рота та частина добровольчого формування МВС “Східний Корпус” 

визволила Широкине, маючи незначний вогневий контакт із бойовиками, які 

не очікували нападу і швидко відступили. 3-тя рота зайшла в 

н.п. Комінтернове, де противника застали зненацька, він не чинив опору і 

стрімко відступив [22, с. 35]. 

Після визволення Широкиного 2-га рота полку виконувала завдання з 

визволення Саханки від бойовиків. Ворог очікував добровольців, тому встиг 

додатково перемістити бойову техніку, артилерію та піхоту з н.п. 
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Новоазовськ у Саханку. Під тиском переважаючих сил ворога особовий 

склад роти, не маючи підтримки, був вимушений відійти до Широкиного.  

Наприкінці 10 лютого командування полку прийняло рішення – 

населені пункти Комінтернове та Павлопіль залишити цього ж вечора, а 

Широкине продовжувати утримувати. Так, 3-й роті було поставлене завдання 

облаштувати на околицях визволеного н.п. Лебединське дозори та 

укріплення, щоб перешкодити противнику в наступі з н.п. Заїченко на 

Широкине. Крім цього, з Лебединського особовий склад підрозділу міг 

робити розвідки-вилазки і непокоїти ворога. 

Протягом 11 лютого полк “Азов” утримував Широкине і Лебединське 

та проводив заходи з укріплення позицій. Противник накопичував сили і 

засоби та не вів активних дій, за винятком обстрілу артилерією позицій 2-ї 

роти. Очевидець, боєць 2-ї роти з позивним “Танцор”, пригадував, що на 

командному пункті “Маяк” в Широкиному він спільно з представником від 

артилерії корегував артилерійський вогонь доданих від ЗС України 

14 гаубиць [22, с. 36]. 

12 і 13 лютого противник продовжував інтенсивно обстрілювати 

артилерією позиції полку в Широкиному, а в перервах між обстрілами провів 

три атаки, які бійці українських добровольчих батальйонів успішно відбили, 

а, крім того, провели дві контратаки. 12 лютого від НГУ у тактичне 

підпорядкування полку “Азов” надійшов взвод танків (3 од.), який відразу 

направили до Широкиного. Цього ж дня відбулася ротація бійців 3-ї роти, які 

перебували на позиціях поблизу Лебединського, на бійців 1-ї роти [22, с. 44].  

Наступного дня бойовики спромоглися на масований, проте 

неуспішний для них контрнаступ. Наприкінці дня 13 лютого від 

добровольчого батальйону НГУ “Донбас” взвод прийшов на позиції, зайняті 

2-ю ротою.  

За період 10–13 лютого противник зібрав достатні сили і о 6 годині 

ранку 14 лютого 2015 року розпочав рішучий наступ з боку Саханського 

перехрестя на Широкине. Очевидець, командир взводу (позивний ”Ковбой”) 
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3-ї роти полку “Азов”, пригадує, що вранці 14 лютого 2014 року був 

отриманий наказ на переміщення взводу в Широкине для допомоги 2-й роті. 

У Широкине підрозділ прибув на БТР і бронеавтомобілі “Спартан” 

приблизно опівдні, коли настало певне затишшя під час бою.  

Через наявність великої кількості бронетехніки, майже батальйону 

піхоти та ведення шквального артилерійського вогню противник просунувся 

майже до центру населеного пункту, де його зупинили лише жертовність і 

героїзм українських бійців. Зав’язалися вуличні бої. Відстань між 

протиборчими сторонами становила подекуди кілька десятків метрів. 

Представники російських окупаційних військ зрозуміли, що далі 

просунутися не зможуть і почали закріплюватися на захопленій території.  

У ніч з 14 на 15 лютого командування добровольчого полку “Азов” 

провело заходи з накопичення сил і засобів для вибиття бойовиків із 

Широкиного та подальшої зачистки. Так, на позиції 2-ї роти було направлено 

частину особового складу 1-ї роти. За спогадами бійців полку відомо, що там 

були представники морської піхоти з власними танками та БМП від ЗС 

України [22, с. 42], взвод від батальйону “Донбас”, а також українські 

добровольчі формування від МВС “Берда” та “Східний корпус”. О 6 год 

ранку 15 лютого було розпочато наступ зведеної групи на позиції бойовиків. 

Однак група потрапила в засідку, зазнала втрат і зупинилася. Бойовики 

відразу ж розпочали контрнаступ наявною у них бронетехнікою.  

У цей критичний момент на підтримку бійцям полку “Азов” прибули 

два танки. Командування полку виявило, що підтримувати зв’язок із 

екіпажами танків неможливо через відсутність необхідних засобів зв’язку. За 

спогадами керівника того бою, командира 2-ї роти з позивним “Кірт”, відомо 

таке: “У нас були, скажімо, живі транслятори. Це були наші хлопці, азовці. 

Вони з раціями в руках стояли біля танка і передавали командиру мої 

накази”. Завдяки умілим діям екіпажів танків противнику було завдано втрат 

і він послабив натиск. 
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Щодо участі у боях за Широкине з 10 до 15 лютого 2015 року 

добровольчого батальйону “Берда” є згадка бійця розвідувально-диверсійної 

чоти полку “Азов” (позивний “Абдула”), який у розпалі бою зустрів групу 

особового складу цього добровольчого батальйону. Побачивши 

розгубленість бійців, він з’ясував, що це їхній перший бій, допоміг їм 

зорієнтуватися на місцевості та зайняти позиції в окопах для бою. Абдула 

пригадував: “Вони говорили, що такого їх не вчили. Законів учили, а як 

бігати з СПГ не вчили, не вміли вони ним користуватися” [20, с. 200–208].  

Наприкінці 15 лютого частина особового складу добровольчого 

батальйону “Донбас” проводила ротацію особового складу полку “Азов”, 

виснаженого кількаденними боями на бойових позиціях Широкиного. 

Очевидці бою зазначили, що на той час були складні погодні умови, туман 

ускладнював видимість. Одна група “Донбасу”, дотримуючись інструкцій, 

вдало вийшла на позиції, зайняті “Азовом”, інша – відбилася від колони, 

збилася з правильного шляху та вийшла на позиції противника. Це місце 

стало ще й епіцентром бою. Група зазнала втрат: двоє бійців загинули, троє – 

зазнали поранень [9]. Командування полку “Азов”, дізнавшись, що частка 

батальйону “Донбас” потрапила у скрутне становище, направило окрему 

групу із “азовців” для визволення “донбасівців”. Група успішно виконала 

завдання.  

Починаючи з 16 лютого 2015 року, бої у Широкиному набули 

позиційного характеру: активно застосовувалася артилерія, противник 

мінував території, діяли диверсійно-розвідувальні групи. 

Таким чином, роль українських добровольчих формувань у боях під 

час збройного конфлікту на Сході України (квітень 2014 – лютий 2015 роки) 

слід оцінювати неоднозначно. Найбільших успіхів у бойовій діяльності 

українські добровольчі формування досягали у боях проти підрозділів, 

укомплектованих із місцевих колабораціоністів та парамілітарних російських 

формувань, рівень озброєння та підготовки яких був не набагато вищим, аніж 

у бійців УДФ. Успішності добробатів у боях проти регулярних російських 
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окупаційних військ сприяла бойова підтримка військових частин 

(підрозділів) ЗС України. Невисока якість навченості особового складу, 

наявність лише стрілецької зброї та недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення цих формувань компенсувалися ініціативністю та високою 

вмотивованістю бійців. Також під час боїв добровольчі батальйони нарівні з 

регулярними частинами застосовували як штурмові підрозділи під час 

звільнення територій від окупантів. 
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THE ROLE OF UKRAINIAN VOLUNTEER FORMATIONS IN BATTLES 

ON THE EAST OF UKRAINE (APRIL 2014 – FEBRUARY 2015) 

 

Based on the study of unclassified multifaceted literature, it is revealed that 

there is no generalized material on the participation of Ukrainian voluntary units 

in battles in eastern Ukraine. The Article in question specifies why it is reasonable 

to refer to “Ukrainian Volunteer Units” as a sole term. Following a thorough 

analysis of materials available the Author of this Article identified a set of common 

features (descriptors) Ukrainian Volunteer Units are characterized by, as well as 

defined the term in question. The main fights in which the voluntary units took part 

were separated from the anti-terrorist operation. On this basis, the authors 

consider the role of formations during the battles, determine the conditions that 

contributed to the success of their activities. 

Keywords: Ukrainian volunteer formation, volunteer battalions, combat 

operations, fighting, anti-terrorist operation in eastern Ukraine. 
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ПЕРШІ БОЇ ЗА ІЛОВАЙСЬК У СЕРПНІ 2014 РОКУ 

 

Увазі наукової громадськості пропонуються результати воєнно-

історичного дослідження, присвяченого першим боям за Іловайськ між 

захисниками України та російськими окупаційними військами у серпні 

2014 року. Внаслідок відсутності архівних документів та недостатнього 

опрацювання порушеної теми в історіографії автори ґрунтують своє 

дослідження на спогадах учасників подій, використовуючи сучасні 

методологічні підходи усної історії. 

Ключові слова: агресія Російської Федерації, збройний конфлікт на 

Сході України, антитерористична операція, Іловайськ. 

 

Збройна боротьба за Іловайськ – це особлива та складна сторінка у 

протистоянні збройній агресії Російської Федерації. Вона привертає до себе 

увагу державних посадовців, політиків, юристів, науковців, військових 

експертів, журналістів, громадськості загалом. Такий інтерес та 

зацікавленість до подій навколо Іловайська свідчить про їх актуальність. 

Висвітленню перебігу боротьби за цей важливий вузол комунікацій 

приділили увагу безпосередні учасники подій – Р. Зіненко та І. Родін. 

Р. Зіненку належать кілька праць: “Іловайський щоденник”, а також 

двотомник “Війни якої не було. Хроніка Іловайської трагедії” 5; 27 . У 
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першій роботі він описує події крізь власне бачення та переживання. У 

двохтомному виданні зібрано спогади інших учасників, що систематизовані у 

хронологічно-проблемній послідовності, та розкрито хронологію подій. 

Українські дослідники, зокрема Ю. Бутусов, Я. Тинченко, А. Павлюк, 

М. Жирохов, С. Марко, розглядали переважно завершальний етап 

Іловайської операції 4; 7; 24; 29; 30 . Також до цієї теми у своїх роботах 

зверталися Г. Перепелиця, П. Гай-Нижник, С. Стеценко та інші цивільні 

історики 25 . Однак їх роботам притаманний описовий характер, 

дослідженням бракує оцінок із позицій теоретичних засад воєнного 

мистецтва. Іловайські події досліджують також науковці – представники 

країни-агресора. Так, російський історик А. Циганок розкрив “русский 

взгляд” на події в Іловайську 33 . М. Литвинов розглянув Іловайську 

операцію через призму характеристики тактичних можливостей незаконних 

збройних формувань так званої ДНР. При цьому російські автори 

фальсифікують історичні факти 26 .  

Метою статті є воєнно-історичний опис перших боїв за Іловайськ, що 

на сьогодні залишаються недостатньо висвітленими у літературі. Автори 

намагаються заповнити цю прогалину. 

4 серпня 2014 р. у штабі сектору “Б” (населений пункт Старобешеве), 

було проведено нараду, на якій були присутні О. Мотрій (командир 

батальйону територіальної оборони (далі – бТрО) “Кривбас”), Ю. Лисенко 

(командир роти 39-го бТрО “Дніпро-2”), представники 93-ї окремої 

механізованої бригади (далі – омбр) і 51-ї омбр. Начальник оперативного 

відділення сектору довів завдання: “Кривбас” мав оточити та звільнити 

Іловайськ від противника [13]. Про це завдання згадує і начальник озброєння 

сектору Ю. Мельник. 51 омбр після надання підтримки у звільненні міста 

мала продовжити рух на Зугрес і перекрити трасу Шахтарськ – Донецьк, щоб 

ворог не міг отримувати поповнення боєприпасами та найманцями 

[31, арк. 49].  



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 39 

Спочатку звільнення Іловайська не розглядалося як окрема операція. 

Це була одна зі складових дій сил АТО. Дещо пізніше, 14–24 серпня 

2014 року проводилася відповідна операція сектору “Б”. Згодом, коли 

українські війська були оточенні ЗС РФ, проводилася операція під назвою 

“Виведення підрозділів ЗС України, НГ України та добровольчих 

батальйонів з оточення під Іловайськом” [7, с. 115]. 

Відомо, що 5 серпня було ухвалено бойове розпорядження сектору “Б”, 

згідно з яким “вранці 7 серпня силами 40-го бТрО у взаємодії з 3-ю 

батальйонно-тактичною групою (далі – БТГр) 51-ї омбр провести рейдові дії 

у напрямку Старобешевого, Новокатеринівки, Іловайська і до кінця доби 

провести прочісування і звільнення міста Іловайськ від терористів. 

Установити повний контроль над містом і у взаємодії із підрозділами 3-ї 

БТГр 51-ї омбр зайняти сім взводних опорних пунктів північніше та східніше 

Іловайська” [2, с. 379]. 

Цього ж дня у Дніпропетровській обласній державній адміністрації 

відбулася зустріч генерал-лейтенанта Р. Хомчака, командувача сектору “Б” з 

командирами добровольчих батальйонів С. Семенченком (“Донбас”), 

Ю. Березою (“Дніпро-1”), А. Білецьким (“Азов”) та начальником його штабу 

В. Трояном, а також з А. Філоненком (“Шахтарськ”). Під час зустрічі було 

обговорено можливість координації дій добровольчих підрозділів із ЗС 

України під загальним командуванням Р. Хомчака у секторі “Б” 

[31, арк. 239]. 

Отримавши письмовий наказ, “Кривбас” приступив до виконання 

завдання. До нього були залучені сили батальйону (близько 100 бійців), 

група Добровольчого українського корпусу Правий Сектор (ДУК ПС, загін 

Сича) [22], а також дві групи спецпризначенців – 3-го окремого полку 

спеціального призначення (10 осіб) та 74-го окремого розвідувального 

батальйону (орб). Підтримували наступ два танки та одна БМП зі складу 51-ї 

омбр, а також бронетранспортер (БТР) 74-го орб [5, с. 23]. 
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Зведена група мала на меті обійти місто зі сходу через с. Степано-

Кринка, де розвідка знайшла укріплений район противника. Під час руху до 

зазначеного місця танки почали стріляти по посадках, де був помічений 

ворожий дозор [22]. Блокпост противника був облаштований на підступах до 

села за посадкою, ліворуч від української колони. Це давало противнику 

тактичну перевагу над українськими військами – можливість приховано 

діяти, на відміну від сил, що атакували і пересувалися відкритим полем [8]. 

Противник атакував колону і декількома пострілами з ручного 

протитанкового гранатомета (РПГ-7) пошкодив танк, який змушений був 

відступити. Інший танк, використавши бойовий комплект, також відступив 

[22]. 

Попри несприятливі умови українські бійці продовжували вести бій 

наявними силами. Їх почали обстрілювати снайпери противника, що змусило 

їх залягти або заховатися за бронетехнікою, яка залишилася у бою. Ворог, 

маневруючи, обійшов з флангу і відкрив вогонь не тільки з фронту, а й з 

тилу. Було втрачено офіцера “Кривбасу” майора В. Кордабньова. Зведена 

група була змушена відступити [8].  

Після повернення колони О. Мотрію повторно наказали здійснити захід 

в Іловайськ цього ж дня. Наступальні дії запланували по прямій дорозі 

Кутейникове – Іловайськ. Командир зібрав увесь особовий склад батальйону, 

вільний від виконання службових обов’язків, та віддав наказ готуватися до 

виконання завдання [13]. Загальний план дій, донесений особовому складу, 

виглядав так: коли колона зустрічає укріплений район противника, бойова 

розвідувально-дозорна машина (БРДМ), що рухається попереду, відкриває по 

ньому вогонь, а інші автомобілі з бійцями, які слідують за нею, по черзі 

підтягуються і відкривають вогонь із гранатометів [5, с. 34–35]. Цей маневр 

давав змогу іншим перегрупуватися та змінювати один одного для ведення 

безперервного вогню по противнику [8]. Унаслідок цього бою українські 

бійці зазнали втрат (загинули сержант С. Ганічев та солдат М. Кочура) та 

відступили [17].  
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8 серпня 2014 р. на базу дислокації батальйону “Донбас” у м. Курахове 

прибули міністр внутрішніх справ України А. Аваков, секретар Ради 

національної безпеки і оборони О. Турчинов і командувач сектору “Б” 

генерал-лейтенант Р. Хомчак. На зустрічі з командирами добровольчих 

батальйонів було обговорено участь їхніх підрозділів у звільненні Іловайська 

[19]. Вони отримали наказ допомогти підрозділам ЗС України знищити 

основні сили незаконних військових формувань в Іловайську і взяти його під 

контроль [15]. “Шахтарськ” отримав завдання розділитися – частину сил 

мали залучити в Іловайську, іншу – в районі Красногорівки [31, арк. 181]. Під 

час наради та отримання завдання по звільненню Іловайська присутні 

командири висловили побоювання, що для досягнення поставлених цілей 

недостатньо залучених сил. Проте вони розуміли важливість Іловайська для 

оточення Донецька і розраховували на прибуття резервів із початком наступу 

[1]. 

Цього ж дня, після зустрічі у м. Курахово Р. Хомчак віддав наказ 

особовому складу “Кривбасу” влаштувати опорні пункти для контролю 

шляхів, що ведуть в Іловайськ [5, с. 46–47]. Після реорганізації і поповнення 

своїх сил іншими бійцями, котрі повернулися з блокпостів, що знаходилися в 

районі м. Амвросіївка, “Кривбас” приступив до виконання поставленого 

завдання [13].  

9 серпня розпочалася підготовка добровольчих батальйонів до 

звільнення міста силами декількох підрозділів (“Донбас”, “Шахтарськ”, 

“Азов”), а також групи “Купол”, яка складалася з ветеранів морської піхоти і 

входила до складу “Донбас”. “Шахтарськ”, “Донбас” і “Купол” прибули на 

місце збору в с. Осикове, звідки на світанку вирушили на вихідну позицію до 

с. Многопілля [11]. “Азов” розташувався у м. Старобешеве, поблизу базового 

табору підрозділу “Кривбас” [14]. 

Наступного ранку на опорному пункті 39-го батальйону ЗС України 

“Дніпро-2” у с. Многопілля зібралися усі підрозділи, задіяні у наступі. Було 

проведено нараду, на якій узгодили спільний план дій: по прямій дорозі 
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Кутейникове – Іловайськ наступає “Донбас”, справа від них – “Азов” та 

“Шахтарськ”. У зв’язку з тим, що особовий склад “Шахтарська” не був 

забезпечений бронежилетами і касками, він мав йти за бійцями “Азову” та 

відволікати противника вогнем [15]. Завдання батальйону “Азов” було, за 

словами командира їхньої групи М. Березового (“Береза”, загинув у цьому 

бою), який був на нараді у штабі, рухатися за БМП [20].  

Командир батальйону “Донбас” С. Семенченко довів особовому 

складу, що загальну координацію дій здійснює він, перебуваючи у резерві, а 

штурмовою групою керує Т. Констанчук (“Бішут”) [27, с. 20]. Їхнє бойове 

завдання – виявити слабкі та сильні сторони противника, який закріпився в 

місті, і, якщо оборона буде погано організованою, спробувати звільнити 

населений пункт [24, с. 16].  

Неоднозначним питанням залишається розвідувальні дані, якими 

оперували при плануванні завдання. Як стверджують висновки Тимчасової 

Слідчої Комісії Верховної Ради України, командування використовувало 

наступні розвідувальні дані: відсутність організованої оборони та 30–80 

сепаратистів з-поміж місцевих мешканців, які мають стрілецьку зброю. 

Протилежними даними володіло керівництво батальйону “Кривбас” – 

наявність в Іловайську укріпрайону та значної кількості добре озброєних 

терористів, яке командування не взяло до уваги [32, арк. 11]. 

Згідно із задумом було сформовано дві групи:  

• дві роти “Донбасу” (близько 200 бійців), група “Купол” 

(36 бійців), загін Марлена Місіратова (“Татарин”) ДУК ПС, а також екіпаж 

бойової машини піхоти (БМП) 51-ї омбр і бронетранспортер (БТР-60) 

батальйону “Донбас” [16]; 

• 40 бійців “Азову” під прикриттям БМП 51-ї омбр та саморобної 

броньованої машини “Пряник” [20], а також близько 130 вояків 

“Шахтарська” на легкових автомобілях [31, арк. 193]. 

Вони утворили одну суцільну колону. Очолювала її група, що 

наступала по прямій дорозі Кутейникове – Іловайськ. Рухатися почали 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 43 

приблизно о 06:00 ранку. Коли вирушила колона на чолі із “Донбасом”, услід 

за нею почала рухатися друга група, яка на перехресті при виїзді із 

с. Многопілля звернула праворуч і попрямувала через залізничний переїзд 

[20]. 

Першою вступила у бій колона, яка наступала по головній дорозі та 

була атакована противником під час руху біля моста. Праворуч із лісосмуги 

противник відкрив вогонь у бік БМП з РПГ-7, а також зі станкового 

автоматичного гранатомета (АГС-17) та автоматів. Група відразу зупинилася, 

а особовий склад зайняв позиції для бою [9]. Внаслідок обстрілу з 

гранатомета і АГС-17 було пошкоджено БМП. Екіпаж зазнав незначних 

поранень, а навідник-стрілок Д. Сурі отруївся пороховими газами через 

швидкострільну стрільбу і погану вентиляцію всередині машини [10]. Для 

відбиття атаки вогонь у бік противника вели із усього озброєння – НСВ-12,7 

“Утьос”, а також ЗУ-23-2, яку група бійців “Донбасу” викотила попереду 

пошкодженої БМП. Результатом таких дій стало відбиття атаки, ліквідація 

кількох бойовиків та відхід останніх у місто [5, с. 67–68]. 

Ще одна засідка була організована зверху, на мосту. У лісосмузі були 

розміщені позиції противника. Під час контактного вогню під віадуком 

командир групи “Купол” В. Дегтярьов (“Сансей”), піднявшись на нього, 

помітив вогневі позиції і закидав їх гранатами. Бійці “Донбасу”, котрі вели 

бій внизу, почувши звуки вибухів на мосту, відкрили вогонь по своїх. Але 

завдяки вчасній реакції Тенгіза Тетруашвілі (“Тринадцятий”) вогонь було 

припинено і ніхто не постраждав [10]. Це дало змогу штурмовій групі 

безперешкодно продовжити рух у напрямку міста під прикриттям БТР-60, 

який після евакуації БМП очолював колону. Однак із ним постійно виникали 

проблеми – відмовляв двигун, переставав працювати кулемет. Під час 

наступальних дій його ремонт здійснював заступник командира по 

озброєнню батальйону “Донбас” Ю. Літвінський (“Монгол”) [23]. 

Для прикриття тилу командир штурмової групи Т. Констанчук залишив 

частину вояків “Купола” та відділення О. Дейнеги (“Чуб”), які мали 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 44 

контролювати територію навколо віадука. Позаду основних сил на відстані 

300 м рухався взвод снайперів під командуванням Д. Куліша (“Сімьорка”) 

[16]. Зліва у лісопосадці здійснювала розвідку група “Татарина” ДУК ПС, а 

праворуч біля залізничних колій згідно з задумом мали діяти підрозділи 

“Азов” і “Шахтарськ” [23]. 

З моста В. Дегтярьов помітив на залізничних коліях групу бійців 

позаду основних сил. За жовтими наліпками на рукавах їх було 

ідентифіковано як українських вояків. Окрім них, попереду було помічено 

ще одну групу з 15–20 осіб, але без розпізнавальних знаків на рукавах. Про 

це доповіли командиру штурмової групи Т. Констанчуку, але він, як і решта, 

вважав, що це група бійців “Азову” і “Шахтарська” [10]. Однак відсутність 

радіозв’язку між підрозділами не давала їм змоги координувати свої дії. 

Зв’язок здійснювався лише через смс-повідомлення між командиром 

батальйону “Донбас” С. Семенченком і командиром загону “Азов” 

С. Коротких (“Боцман”) [20]. 

Оцінивши ситуацію і зрозумівши, що бійці без розпізнавальних знаків 

не “Азов” і “Шахтарськ”, В. Дегтярьов прийняв рішення разом із 

В. Савічуком (“Сава”), Ю. Гріньковим (“Очаків”) та В. Войлоковим (“Фура”) 

переслідувати їх [10]. Завдання про підтримку групи “Купол” від командира 

штурмової групи отримав О. Дейнега, який вирушив на допомогу зі своїми 

бійцями – С. Міщенком (“Яр”), В. Лавреновим (“Лавр”), В. Ліньовим 

(“Крук”), В. Антоновим (“Літак”) і В. Ковальчуком (“Тритон”). Вони 

перейшли посадку і вийшли на залізничне полотно, залучивши бійця зі 

взводу снайперів К. Андрійчука (“Том”) [12]. Згодом частина вояків 

“Купола”, котра мала контролювати територію біля моста, також вирушила 

ближче до штурмової групи. 

Зведена група “Купола” і “Донбасу”, проминувши приміщення 

митниці, що вже було зачищене і зайняте бійцями зі взводу снайперів, 

продовжила рух у бік Іловайська [11]. На відстані декількох десятків метрів 

від митниці зник радіозв’язок. Щоб зв’язатися з основними силами, 
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В. Дегтярьов виліз на цистерну. У цей момент противник відкрив вогонь. 

Першими пострілами було вбито В. Антонова і поранено командира групи 

“Купол”, якому куля потрапила в біцепс, а вибухом гранати відірвало кілька 

пальців на руці [10]. Решта бійців зайняли позиції під вагонами і вступили у 

бій, що полягав, переважно, у киданні гранат РГД-5, властивості яких не 

давали змоги нанести противнику значної шкоди. 

Дізнавшись про втрати, Т. Констанчук віддав наказ відступити. 

В. Ковальчук кинув у бік противника декілька гранат, що дало можливість 

здійснити відхід, не евакуювавши тіло загиблого. Бійці повернулися до 

митниці, де з’єдналися з іншими вояками та поповнили боєкомплект. Під час 

цих дій місце засідки було відпрацьовано мінометним вогнем, після чого 

загін повернувся забрати тіло В. Антонова [12]. Однак тіло загиблого зникло, 

а криваві сліди вели до огорожі, за якою були позиції противника. Не 

знайшовши тіла і потрапивши під вогонь із засідки, група відступила [18]. 

Інша колона із батальйонів “Азов” і “Шахтарськ”, повернувши у бік 

залізничного переїзду, рухалася між двома полями ґрунтовою дорогою, що 

повертала ліворуч. На чолі колони їхала БМП 51-ї омбр. Її десантом були 

вояки “Азову”, які побачили на дорозі місцевого мешканця, котрий рухався 

їм назустріч на велосипеді. Вони запідозрили, що він може бути 

коригувальником артилерійського вогню, тому зупинилися для його 

перевірки. Місцевий мешканець був похилого віку і дуже погано чув, що 

ускладнило його перевірку. Під час допиту бійці побачили відблиски, які 

вони сприйняли за оптику снайперських гвинтівок, тому здійснили у їхній 

бік декілька пострілів з автоматів. Натомість противник відкрив вогонь [14]. 

Бійці “Азову” розгорнулись у бойовий порядок для наступу. Їх атаку 

підтримували БМП і власна саморобна броньована машина “Пряник”, на якій 

було встановлено великокаліберний кулемет НСВ-12,7 “Утьос”. По фронту 

українських сил розташовувався добре укріплений блокпост противника з 

організованими стрілецькими позиціями навколо нього. По ньому вели 

вогонь з БМП і “Пряника” [20].  
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“Шахтарськ” перемістився ліворуч від дороги, до лісосмуги, де зайняв 

позиції для бою. Бійці підрозділу почали стріляти по розташуванню 

противника з усіх наявних вогневих засобів, що дало змогу бійцям “Азову” 

під прикриттям бронетехніки тактичними маневрами наблизитися до ворога 

[15].  

Прямолінійний наступ по дорозі робив броньовану машину “Пряник” 

легкою мішенню для противника, тому вона з’їхала праворуч, у поле 

соняшників. Однак противник, розуміючи значення підтримки атаки 

броньованими засобами, намагався вивести “Пряник” з ладу, відкривши 

вогонь із важкого озброєння. Декількома влучними пострілами противник 

пошкодив зварну стійку, на якій було закріплено кулемет [20]. 

Слідом за “Пряником” у поле звернула БМП 51-ї омбр. Проте там її 

двигун вийшов з ладу і вона не могла стріляти [14]. Незважаючи на 

пошкодження “Пряника” та несправності єдиної БМП, що могли допомогти в 

подальшому наступі, підрозділи продовжували вести бій [30]. Завданням 

БМП стало прикриття бійців, які, сховавшись за нею, продовжували 

відстрілюватися. Декількома пострілами ворожого снайпера було вбито 

гранатометника “Азову” А. Дрьоміна (“Світляк”). При спробі забрати тіло 

загиблого М. Березовий зазнав поранення, що спричинило сильну кровотечу. 

Він власноруч перев’язав собі ногу і намагався витягнути тіло свого 

побратима. Для їх евакуації прибула машина, однак під час евакуаційних дій 

було поранено Р. Сокуренка (“Сокіл”), якому ворожий снайпер влучив у 

ділянку ребер, де на бронежилеті відсутні захисні пластини [14].  

М. Березовому намагалися надати медичну допомогу, але оскільки 

поранення було в області пахової артерії, кровотечу якої неможливо 

зупинити перев’язуванням, він помер на місці. Медики батальйону “Азов”, 

які могли надати фахову медичну допомогу, розгубившись, поїхали з 

колоною “Донбас” [20]. Р. Сокуренку надали медичну допомогу, але куля, 

що ввійшла збоку, пошкодила практично всі внутрішні органи, спричинивши 
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сильну внутрішню кровотечу [14]. Він помер 22 вересня в госпіталі 

Бундесверу (збройні сили Німеччини) м. Ульм [6]. 

Перші втрати та вдала робота ворожого снайпера викликала деяку 

паніку в лавах “Азову”. Ю. Єременко (офіцер бойового управління 

батальйону “Азов”) попросив у Р. Онищенка (заступника командира 

“Шахтарська”) кількох снайперів у своє підпорядкування, щоб знайти і 

знешкодити снайпера противника [5, с. 77]. Решта бійців “Шахтарська” 

згодом відійшла на вихідну позицію, оскільки у них закінчився боєкомплект 

[15]. 

Противник здійснив тактичний маневрений обхід та перейшов у 

контрнаступ, намагаючись оточити українських бійців. С. Коротких, 

оцінивши ситуацію, прийняв рішення про відступ. Після вивезення з поля 

бою пораненого Р. Сокуренка “Пряник” і БМП, яку екіпаж зміг 

відремонтувати й завести, а потім решта вояків на легкових автомобілях 

почали відходити [20]. 

Батальйон “Донбас” продовжив рух у напрямку міста. Він дістався 

передмістя, де дорога повертала ліворуч. Перед поворотом розташовувався 

укріплений район противника – позиції у чотирьохповерховій будівлі, а за 

нею – організовані блокпости. У цьому районі українські бійці зупинилися і 

розпочали контактний бій. Противник, розмістившись на флангах, утримував 

свої позиції. 

Для підтримки атаки була задіяна ЗУ-23-2, що відпрацювала по 

лісопосадці, де могла бути засідка противника. Також для підтримки вогнем 

було застосовано БТР-60, однак ворожий вогонь пошкодив його колеса, і 

закінчилося пальне. З огляду на це було прийнято рішення евакуювати його з 

місця бою, відправивши автомобіль спеціального призначення “КрАЗ”. Крім 

того, закінчилися боєприпаси для автоматичної зброї, гранатометів і ЗУ-23-2, 

що була єдиним важким озброєнням після евакуації БТР-60 [23].  

За боєприпасами було відправлено машину з бійцями групи “Купол” і 

батальйону “Донбас”. Їхнім завданням було привезти додатковий 
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боєкомплект із с. Многопілля, а загін бійців “Купола” мав намір вирушити на 

пошуки своїх зниклих розвідників Ю. Грінькова та В. Войлокова. Іншим 

завданням було повторно оглянути позиції противника біля моста і 

позбирати трофейну зброю та боєприпаси [5, с. 91]. Щоб нанести вогневе 

ураження по противнику, Т. Констанчук запросив дозвіл на обстріл 

укріпленого району мінометним вогнем. Мінометники, розташовані в 

с. Полтавське, за допомогою коригувальних дій вояків ДУК ПС знищили 

склад боєприпасів противника. Українські бійці у момент роботи мінометів 

розташовувалися на узбіччі головної дороги для відпочинку, очікуючи 

надходження боєприпасів [9].  

Автомобіль, що вирушив за ними, зупинився під віадуком, щоб 

висадити бійців “Купола”. Під час огляду місця засідки та пошуку зниклих 

бійців “Купола” була отримана інформація, що вони вирвались із засідки і 

десь переховуються. Також під час огляду території навколо моста були 

помічені дві жили товстого дроту, що свідчили про намір противника 

підірвати міст, щоб закрити шлях відходу. Раптом противник відкрив вогонь 

[5, с. 93–94]. Внаслідок організованої засідки батальйон “Донбас” втратив 

трьох бійців Ю. Літвинського, Ю. Бойка (“Немо”) і Р. Мотичка (“Комуніст”). 

На підмогу решті українським воякам, які продовжували бій, виїхало 

декілька автомобілів. По прибуттю до моста виявилось, що противника вже 

не було, а бійці “Донбасу” ціною власного життя врятували решту від 

оточення [16]. Після відпрацювання мінометів особовий склад ДУК ПС 

провів розвідку і виявив, що у лісопосадці організована засідка з великою 

кількістю живої сили. Оцінивши ситуацію (противник вільно працює в тилу; 

невідомо, де батальйони “Азов” та “Шахтарськ”, з якими немає зв’язку; 

відсутня підтримка бронетехніки; закінчилися боєприпаси в усіх бійців), 

Т. Констанчук, узгодивши своє рішення із командиром батальйону 

С. Семенченком, віддав наказ про відступ [9]. 

Противник, відбивши атаку українських бійців, почав атакувати 

українські сили, що намагалися оточити місто. Найбільша проблема виникла 
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у с. Грабське, де 11 бійців батальйону “Кривбас” опинилися в повному 

оточенні, зазнаючи систематичних атак. У зв’язку з цим 11 серпня підрозділи 

“Азов” та “Кривбас” спробували деблокувати їх. Операція пройшла успішно, 

але були втрачені захоплені позиції, які 13 серпня було повернуто під 

контроль за підтримки 73-го морського центру спеціальних операцій [17]. 

Також 13 серпня після повернення решти бійців “Шахтарська” з району 

Красногорівки було прийнято рішення силами цього підрозділу провести 

розвідку боєм на місці їхнього наступу 10 серпня [21]. Її мета була 

“обстріляти” бійців “Шахтарська”, а також визначити вогневі позиції 

противника. Підтримували бійців дві одиниці МТ-12 “Рапіра” та дві БМП зі 

складу 51-ї омбр [5, с. 131–132]. Після розвідки боєм основні дороги в 

Іловайськ були задимлені, а бійці батальйону “Азов” по радіостанціях 

провели імітацію атаки для послаблення морального духу противника [21]. 

Подальші події свідчать про те, що одночасно з першими спробами 

звільнити Іловайськ російське військово-політичне керівництво вирішило 

вдатися до повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України. 

Мета операції полягала в оточенні та розгромленні сил АТО. Було проведено 

зміни у керівництві квазідержавних утворень: з Донецька до Росії відкликали 

І. Стрєлкова та “прем’єр-міністра “ДНР” О. Бородая, а з Луганська – 

В. Болотова, який керував “ЛНР”. “ДНР” очолив О. Захарченко, а “ЛНР” – 

І. Плотницький [3, с. 42]. У середовищі російських окупаційних військ ця 

операція ЗС РФ на території України отримала назву “Північний вітер” [26]. 

Як стверджує дослідник М. Жирохов, уже 12 серпня на українську 

територію зайшли колони ЗС чисельністю до 1 200 осіб 18-ї гвардійської 

мотострілецької бригади 58-го Південного військового округу [4]. Одна із 

цих колон атакувала позиції українських бійців біля кордону, про що 

13 серпня о 04:00 доповів оперативний черговий сектору “Д” у штаб АТО. У 

повідомленні зазначалося, що мала місце танкова атака в районі 

зосередження БТГр і командного пункту 30-ї омбр силами приблизно 

20 танків РФ і піхоти противника [31, арк. 7–8].  
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Перетин українського кордону колонами ЗС РФ також зафіксували 

західні журналісти – московський кореспондент видання “The Guardian” Шон 

Уокер, журналіст газети “Telegraph” Роланд Оліфант та Ендрю Рот з “The 

New York Times”. На своїх сторінках у соціальній мережі “Twitter” вони 

повідомили, що український кордон перетнула російська бронетехніка, в якій 

було декілька десятків БМП, БТР і вантажівок [28].  

ЗС РФ у взаємодії з колабораціоністами, обстрілюючи українські 

позиції артилерійським вогнем, який коригували безпілотні літальні апарати, 

продовжували атаки за допомогою піхоти та бронетехніки. Внаслідок цього 

українська армія втрачала свої позиції та відступала від кордону в глиб 

української території, залишаючи відкритим фланг сектору “Б” [29, с. 8]. 

На тлі драматичного розвитку подій 15 серпня у штабі сектору “Б” 

відбулася нарада для розроблення нового плану звільнення міста, що 

перебачав такі дії: 

• розмістити на стратегічно важливих позиціях навколо 

м. Іловайськ танки і бронетехніку для запобігання підходу підкріплення 

терористам з боку м. Зугрес або їх втечі з м. Іловайськ; 

• залучити артилерію, яка димовими снарядами мала створити в 

центральній та найбільш укріпленій частині міста задимлення; 

• бійцям батальйону “Шахтарськ” залягти на обраних позиціях та 

імітувати атаку району задимлення; 

• штурмувати місто з різних сторін підрозділами, підсиленими 

танками та БТР [24, с. 18].  

Цей план було затверджено в штабі АТО. 16 серпня у с. Урзуф на базі 

батальйону “Азов” командир сектору “Б” провів спільну нараду з 

заступником міністра внутрішніх справ С. Яровим [32, арк. 13] (на прохання 

Р. Хомчака штаб АТО призначив його куратором добровольчих батальйонів, 

який мав ними командувати через командувача сектору) [31, арк. 52] та 

командирами батальйонів С. Семенченком, Ю. Березою, А. Білецьким та 

А. Філоненком. На нараді командирам батальйонів було донесено загальний 
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план наступу та дату штурму – 18 серпня [32, арк. 13]. Для звільнення міста 

знову були задіяні добровольчі батальйони, які підтримували кілька щойно 

сформованих тактичних груп ЗС України, у зв’язку з відсутністю в 

розпорядженні штабу АТО військ, укомплектованих контрактниками 

[25, с. 621]. 

На момент планування повторного звільнення міста 18 серпня 

Іловайськ вдалося оточити блокпостами – 40-01 – с. Грабське, 40-02 – 

с. Кобзарі, 40-03 – с. Зелене та 40-04 – с. Покровка. Позиції на блокпостах 

утримували в основному бійці батальйону “Кривбас”, яких підтримували 

важким озброєнням та бронетехнікою 51 омбр, 17 окрема танкова бригада та 

93 омбр. Це давало змогу контролювати основні підходи до міста та успішно 

виконувати поставлене завдання – звільнити Іловайськ [13].  

Отже, перші бої за місто були невдалими для українських сил з низки 

причин: неналежне проведення розвідки щодо відомостей про противника; 

недостатня кількість одиниць бронетехніки, виділена для виконання 

завдання; низька якість техніки, якою забезпечили сили, задіяні у звільненні 

Іловайська; відсутність засобів зв’язку між підрозділами, що не давало 

можливості координувати свої дії та взаємодіяти між собою. Ці фактори 

вплинули на виконання поставленого завдання, що призвело до затягування 

звільнення міста.  
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ІСТОРІОГРАФІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ В 1991–2014 РОКАХ 

 

У статті висвітлюється процес нагромадження історичних знань про 

створення та розвиток Збройних Сил України у 1991–2014 роках. 

Аналізуються переважно дослідження з історії створення видів Збройних 

Сил, які суттєво розширили та поглиблили вітчизняну військову 

історіографію. Розглядаються наукові праці, в яких йдеться про упущення 

та недоліки у будівництві Збройних Сил України, наслідки яких 

безпосередньо вплинули на тимчасове ослаблення бойових спроможностей 

військ в умовах російської збройної агресії проти України. 

Ключові слова: Збройні Сили України, історіографія, наукові видання, 

дисертаційні дослідження, види Збройних Сил, боєздатність, створення, 

розвиток. 

 

У системі забезпечення обороноздатності України, в гарантованому 

захисті її державної незалежності вирішальна роль належить її Збройним 

Силам. Конституція України покладає на Збройні Сили завдання оборони 

держави та захисту її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності. У процесі розбудови державних структур незалежної 

України Збройні Сили у своєму становленні в 1991–2014 роках пройшли 

складний та непередбачуваний розвиток. У їх будівництві нагромаджувався 

позитивний досвід і водночас мали місце упущення та суттєві прорахунки, 
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що далися взнаки у відповідальний період захисту України від збройної 

агресії Російської Федерації [1]. 

Однією з передумов з’ясування причин тимчасового ослаблення 

боєздатності Збройних Сил та визначення напрямів їх подальшого розвитку 

відповідно до викликів сучасності мають стати історіографічні дослідження, 

критичний аналіз наукових праць, що відтворюють процес становлення їх у 

системі забезпечення обороноздатності України. Завдяки такому підходу 

створюється можливість відтворити набутий досвід, виявити помилки у 

процесі становлення Збройних Сил держави з тим, щоб унеможливити їх 

повторення на сучасному етапі військового будівництва.  

Мета статті полягає в аналізі наукових праць вітчизняних авторів зі 

створення та розвитку Збройних Сил України у хронологічних межах 1991–

2014 років. 

Військово-історичні знання про створення та розвиток Збройних Сил 

України нагромаджувалися у три етапи, кожен з яких має свої особливості, 

обумовлені ступенем охоплення наукової проблеми, її актуальністю, 

використанням інформативних джерел, теоретичним та практичним 

вирішенням предмета дослідження. На першому етапі, що охоплює 1991–

1997 роки, у наукових та науково-популярних працях обґрунтовувалася 

суспільна ідея необхідності Україні мати власні Збройні Сили, аналізувалися 

перші законодавчі документи про створення Збройних Сил. Досягненням 

історіографії цього етапу стало наукове обґрунтування положення про 

створення в Україні основи Збройних Сил станом на 1996 рік.  

На другому етапі історіографії з 1997 року зусилля науковців 

зосереджувалися на висвітленні процесів та завдань, визначених у державних 

програмах реформування та розвитку Збройних Сил. З 2014 року розпочався 

третій етап розвитку історіографії, який характеризується аналізом стану 

Збройних Сил України напередодні російської збройної агресії проти 

України, висвітленням шляхів зміцнення боєздатності Українського війська 
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під час виконання завдань антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил. 

Одним із перших звернувся до історіографії створення Збройних Сил 

України В. Л. Папікян. У статті “До історії будівництва Збройних Сил 

України (1991–1996 рр.)” автор проаналізував первинні публікації з цієї 

тематики [2, с. 121–129]. Характеристику наукових праць, переважно 

політологічного та соціологічного змісту, в яких розглядаються аспекти 

формування Збройних Сил України, провів В. С. Чорний [3]. Колишній 

очільник військового відомства О. І. Кузьмук у монографії аналізував праці, 

в яких відображено створення Збройних Сил у контексті формування та 

розвитку воєнної організації України, перетворення її у сектор безпеки та 

оборони держави [4]. 

Уже перші наукові видання доводили, що передумовою створення 

Збройних Сил України став розгорнутий наприкінці 80-х – початку 90-х рр. 

ХХ ст. національно спрямований політичними, громадськими та релігійними 

організаціями суспільний рух за відродження української державності та її 

збройних сил як гаранта зовнішньої безпеки незалежної держави [5].  

Історіографічний процес у сфері основних тенденцій формування 

Збройних Сил України в перші роки незалежного розвитку держави 

комплексно проводив О. І. Покотило. У своїй кандидатській дисертації автор 

розглянув праці, в яких йдеться про військову спадщину України в результаті 

розпаду Радянського Союзу, становлення Збройних Сил України, 

комплектування їх офіцерськими кадрами та формування вищих органів 

військового управління. Автор підтвердив твердження дослідників про те, що 

станом на 1996 рік в Україні були створені основи Збройних Сил держави 

[6, с. 14–15]. Надбанням вітчизняної історіографії стала колективна праця 

військових фахівців “Збройні Сили України. Перші 10 років (1991–2001)”, у 

якій у хронологічних межах розглядаються умови становлення видів 

Збройних Сил України [7]. 
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Суттєво збагатили історіографію дисертаційні роботи та наукові праці, 

підготовлені ад’юнктами та здобувачами, що присвячені історії створення 

видів ЗС України. Вони виділяються тим, що розглядають створення видів 

Збройних Сил з позицій україноцентризму та використанням архівних 

матеріалів. У працях І. І. Сокаль та В. Г. Куравського доводиться, що з 

початком військового будівництва в незалежній Україні чисельність 

підготовленого особового складу, наявність військової техніки та її якісний 

стан в цілому сприяли створенню Повітряних Сил як нового виду Збройних 

Сил України [8, с. 50–53; 9, с. 37–41]. Однак погляди та підходи вищого 

державного та військового керівництва України впродовж 1991–2005 років 

щодо створення повітряної складової Збройних Сил мали непослідовний та 

неузгоджений характер. Суперечливе ставлення державного керівництва до 

створення нового виду ЗС України відображено у працях О. Стеценка, 

В. Ткачова, В. Камінського. Президент України Указом від 27 травня 

1992 року № 310/92 визначив четвертий вид Збройних Сил – Війська 

Протиповітряної оборони (ППО), який не передбачали тогочасні законодавчі 

акти Верховної Ради України. Відсутність узгодженої позиції щодо 

створення нового виду Збройних Сил, відповідального за оборону 

повітряного простору держави, безпосередньо вплинула на тривалість 

процесу становлення Повітряних Сил Збройних Сил України.  

У 1991–2005 роках зроблено дві спроби створення нового виду на 

основі об’єднання ВПС (Військово-Повітряних Сил) та Військ ППО 

(Протиповітряної оборони). Перша спроба відбувалась у 1991–1994 роках під 

назвою Військово-Повітряні Сили України, друга – у 1995–1996 роках як 

Війська Повітряної оборони України. Тільки через одинадцять років 

незалежного розвитку держави законодавча і виконавча гілки влади дійшли 

до спільного розуміння, що дало змогу 12 квітня 2002 року колегії 

Міністерства оборони України на виконання вимог Президента України 

ухвалити програму об’єднання Військово-Повітряних Сил та Військ 

Протиповітряної оборони і на їх основі приступити до створення Військово-
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Повітряних Сил як нового виду Збройних Сил України [10]. У наукових 

працях доводиться, що у процесі створення Військово-Повітряних Сил 

розпочалася їх структурна перебудова та оптимізація передусім кількісних 

показників.  

Із змісту наукових досліджень випливає, що процес створення 

Військово-Морських Сил України (ВМС України) виявився складним і 

напруженим, проходив в умовах українсько-російського політичного 

протистояння. Україна вже у квітні 1992 року заклала правову базу 

відродження українського флоту. Її зміст розглянуто у дослідженнях 

С. П. Близнюкова та В. Г. Безкоровайного [11; 19–22]. Створення ВМС 

України автори розглядають з позицій російсько-української угоди, 

підписаної у серпні 1992 року, яка передбачала формування ВМС України на 

основі розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР, однак 

домовленості не були реалізовані. Системно розкрив історію створення основ 

ВМС України у своїй кандидатській дисертації О. О. Нашивочніков [12]. 

Автор доводить, що українсько-російські угоди (Ялтинська, Дагомиська та 

ін.) не визначали реалій створення ВМС України на базі Чорноморського 

флоту колишнього СРСР. Виникла складна і непередбачувана ситуація, що 

характеризувалася неможливістю створення Українського флоту на базі 

дислокованого на українській території Чорноморського флоту. Україні 

довелося формувати ВМС на наявній, хоча і незначній, власній матеріально-

технічній базі. Особовий склад забезпечувався військовослужбовцями, які 

прийняли присягу на вірність народу України. Завдяки такому підходу 

вдалося уникнути протистояння навколо Чорноморського флоту та 

зосередити головні зусилля саме на потребах ВМС України. У 1991–1994 рр. 

сформовано фундамент ВМС України як нового виду Збройних Сил України: 

створено органи військового управління, розроблено структуру та розпочато 

формування родів військ (сил) флоту, реалізовувалися заходи оперативної та 

бойової підготовки. 
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Однак, як доводять дослідники, на етапі формування основ ВМС 

України не вдалося реалізувати заходи, що передбачали створення 

збалансованих за особовим складом сил та необхідним корабельним 

потенціалом, озброєнням і військовою технікою; затягувалося формування 

системи базування та всебічного забезпечення, розвиток концептуальних 

поглядів на завдання і засади стратегічного й оперативного застосування 

Українського військового флоту. Своєчасно не було призначено командувача 

Українським військовим флотом. 

В офіційних документах України, присвячених військовому 

будівництву, стверджувалося, що у виконанні завдань із забезпечення 

обороноздатності держави першочергова роль відводилася Сухопутним 

військам, які були найбільш чисельними, складалися із різних родів військ і 

становили основу бойового потенціалу Збройних Сил держави. Вітчизняна 

історіографія становлення Сухопутних військ розглядала переважно у 

загальному контексті створення Збройних Сил України. Такий підхід 

характерний для праць В. Бринцева, О. Смирнова, Р. М. Фарадея, 

присвячених становленню Сухопутних військ [7]. 

Системно розкрив процес створення та розвитку Сухопутних військ 

України в 1991–2005 роках військовий фахівець Г. П. Воробйов. У своїй 

дисертаційній роботі автор показав, що базою для створення Сухопутних 

військ України стали військові формування радянських сухопутних військ, 

що дислокувалися на українській території до розпаду Радянського Союзу 

[13]. На першому етапі військового будівництва в Україні були ліквідовані 

військові округи, проведено перехід на оперативно-територіальну систему 

будівництва армії, запроваджено принцип регіонального комплектування 

армії. Водночас Г. П. Воробйов відзначив, що управління Сухопутних військ 

України впродовж 1991–2005 років було нестабільне, сім разів змінювалась 

назва та організаційна структура органів управління. Таке упущення 

випливало із того, що Воєнна доктрина України, прийнята 19 жовтня 

1993 року, окреслила мету й основні напрями будівництва Збройних Сил, але 
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не визначила струкутуру їх видів, і тому не стала помітним поштовхом у 

створенні Сухопутних військ та забезпеченні їх управління.  

Державне та військове керівництво України упродовж п’яти років не 

мало узгодженої позиції щодо створення функціонального командування 

цього виду Збройних Сил. У перші роки Сухопутні війська організаційно та 

адміністративно підпорядковувалися Міністерству оборони України, а 

невдовзі були передані Головному (Генеральному) штабу Збройних Сил 

України. Через відсутність функціонального командування затягувалося 

розроблення організаційно-штатної структури з’єднань і частин Сухопутних 

військ. В умовах зростання обсягів і завдань Сухопутних військ питання про 

створення безпосереднього органу їх управління стало предметом публічного 

обговорення у військовому середовищі [14]. У ході дискусії з’ясувалося, що 

Сухопутні війська як окремий вид повинні мати відповідний орган 

управління. Указом Президента України “Про Сухопутні війська України” 

від 23 травня 1996 року № 368 для більш якісного реформування військ, 

оперативного керівництва та підвищення їх бойової готовності у структурі 

Збройних Сил України створено Командування Сухопутних військ [15]. 

Формування кадрових органів Збройних Сил України, визначення 

підходів та їх реалізацію у процесі комплектування посад вищого 

офіцерського складу досліджував О. І. Дашкевич. Автор врахував теоретичні 

та прикладні напрацювання з цієї тематики військових фахівців К. Морозова, 

В. Гречанінова, А. Лопати, Є. Марчука, Г. Живиці, В. Лазоркіна. Дослідник 

з’ясував військово-політичні фактори та встановив їх вплив на створення 

кадрових органів Збройних Сил, розкрив зміст, складові та особливості 

діяльності кадрових органів в умовах формування посад вищого 

офіцерського складу [16]. 

Водночас дослідник виявив чинники, що негативно впливали на 

діяльність структур Збройних Сил України, головними з яких були: 

домінування суб’єктивного підходу при прийнятті кадрових рішень, надання 

переваги в їх діяльності процесам інтенсивного скорочення 
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військовослужбовців, озброєння та військової техніки. Спираючись на 

фактичні матеріали, автор відмітив, що при відборі кадрів на вищі керівні 

посади не повною мірою враховувалися їх моральні якості та компетентність. 

Призначення часто-густо залежали від політичних поглядів вищестоящих 

керівників, що негативно впливало на імідж та життєдіяльність підрозділів 

Збройних Сил України. 

З урахуванням змісту напрацювань своїх попередників 

(Я. Я. Романовського, Т. В. Іщенка, О. І. Поповича, Г. Д. Темка) військовий 

фахівець А. О. Кобзар комплексно розглянув становлення структур виховної 

роботи у ЗС України, запропонував авторську періодизацію цього процесу, 

позитивно оцінив роль сформованої соціально-психологічної служби, 

характерною рисою діяльності якої став відхід від заідеологізованого 

проведення у військах виховних заходів [17]. У той же час дослідник виявив 

чинники, які негативно впливали на становлення та діяльність структур 

виховної роботи Збройних Сил України. До них віднесено вкрай обмежене 

фінансування гуманітарної складової у сфері забезпечення, поспішне 

реформування організаційних структур виховної роботи та векторів їх 

діяльності, номенклатурний підхід до формування та визначення завдань, що 

обмежували вплив державних структур і громадських організацій на духовне 

життя військовослужбовців та членів їхніх сімей. Поетапне скорочення 

штатної чисельності структур виховної роботи призводило до втрати роками 

напрацьованого кадрового та інтелектуального потенціалу. Дослідник 

вважає, що в діяльності структур виховної роботи визначальне місце мало б 

належати національним підходам та напрямам військового виховання, що 

утверджувалися упродовж української військової історії; не допускати 

прямолінійного копіювання та перенесення у Збройні Сили України досвіду 

структур та напрямів виховання військовослужбовців європейських країн. 

Із аналізу історіографії випливає, що в 1991–1996 роках в Україні були 

створені основи Збройних Сил: ухвалена законодавча база, що визначала 

реформаторські шляхи формування Збройних Сил, створено вищі органи 
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військового управління – Міністерство оборони та Головний (Генеральний) 

штаб Збройних Сил України; опрацьована система їх кадрового 

забезпечення; прийнята військовослужбовцями присяга на вірність народу 

України, що створило юридичні (правові) підстави для проходження ними 

військової служби в ЗС України та позбавило Україну від участі у 

колективних збройних силах, запропонованих Російською Федерацією; 

залучено до діяльності Збройних Сил України проукраїнськи налаштованих 

генералів, адміралів та офіцерів колишніх Збройних Сил СРСР, що 

забезпечило формування вищого офіцерського корпусу Української армії. 

Нормативно врегульовано проходження військової служби, розроблені 

форма одягу, символіка та відзнаки військовослужбовців. Відбулося 

міжнародне визнання Збройних Сил України, підрозділи яких стали 

залучатися до міжнародних військових навчань та участі у міжнародних 

миротворчих операціях. 

Водночас у наукових працях доводиться, що створення основ Збройних 

Сил проводилося без належного наукового супроводу, наявності досвіду та 

обмеженого фінансування, а безсистемне скорочення особового складу 

призвело до помітного зменшення бойових частин порівняно з частинами 

забезпечення. Концепція оборони і будівництва Збройних Сил України, 

прийнята 11 жовтня 1991 року, визначила оптимальну чисельність військ на 

рівні 0,8–0,9% від кількості населення України, що мала становити 400–420 

тис. осіб [18]. Таке визначення підкріплювалося досвідом військового 

будівництва найбільш розвинених країн світу. Однак уже наприкінці 

2005 року штатна чисельність Збройних Сил України становила 245 тис. осіб, 

що стало наслідком їх прискореного скорочення [19, с. 4]. 

У наукових дослідженнях стверджується, що заявлений державним 

керівництвом принцип поступового переходу до професійної армії належно 

не реалізовувався. Сформовані Міністерство оборони України і Головний 

штаб (з лютого 1994 року – Генеральний) не мали відповідних законодавчих 

рішень щодо їх функції, що було причиною дублювання їх діяльності. Тільки 
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у січні 1997 року Указом Президента України були затверджені Положення 

про вищі органи військового управління, що дало змогу чіткіше розподілити 

повноваження між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних 

Сил України [20, с. 15]. Негативно впливала на сталість управління військами 

часта зміна вищого військового керівництва: впродовж 1991–1996 років на 

посаді Міністра оборони змінилося три особи і чотири начальники Головного 

(Генерального) штабу Збройних Сил України. 

У низці наукових праць та документальних джерелах, що зберігаються 

у Галузевому державному архіві МО України, доводиться, що деструктивний 

вплив на формування Збройних Сил України здійснювало державне і 

військове керівництво Російської Федерації. Щоб дестабілізувати суспільно-

політичну та військову ситуацію в Україні, відразу ж після проголошення 

незалежності прес-секретар російського президента П. Вощанов заявив про 

можливість перегляду кордонів з пострадянськими державами [21, с. 106]. 

Московське керівництво не полишало надії зберегти під своїм впливом 

збройні сили, що формувалися в колишніх радянських республіках, зокрема в 

Україні. Намагаючись позбавити пострадянські держави власної армії, 

Президент СРСР 23 липня 1991 року видав Указ про заборону створення 

збройних формувань у новостворених державах, посилаючись на радянське 

законодавство, а створені військові формування наказав розпустити. У січні 

1992 року Президент РФ Б. Єльцин видав указ про передачу під юрисдикцію 

Росії всіх збройних сил колишнього СРСР [22, с. 151]. 

Спекулюючи тезою про потребу гарантувати колективну безпеку 

пострадянських держав, з Москви в незалежну Україну надходили накази з 

вимогою приведення Українського війська, яке структурно формувалося, до 

присяги на вірність Співдружності Незалежних Держав (СНД). Генерал-

лейтенант Г. В. Живиця, який працював у Генеральному штабі Збройних Сил 

СРСР і був обізнаний з поглядами вищого військового керівництва Росії, 

стверджує, що у вересні 1991 року у Російському центральному військовому 

відомстві панувала думка, що хоч у республіках створюються міністерства 
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оборони, але за будь-яких умов мають залишитися “єдині Збройні Сили і 

єдиний Генеральний штаб, звичайно, у Москві” [23, с. 72–77]. Військове 

відомство Росії вимагало від командувачів військових округів, розміщених в 

Україні, заборонити офіцерам будь-які контакти з владними структурами 

України, а тим більше співробітництво з призначеним Президентом України 

Міністром оборони України К. П. Морозовим та його оперативною групою. 

Особливо відкриту антиукраїнську позицію зайняло державне та 

військове керівництво Росії під час формування Військово-Морських Сил 

України. При цьому здійснювався тиск на Україну заради досягнення 

вигідного для Росії рішення, яке б гарантувало її вплив на Кримському 

півострові. У липні 1993 року російська Дума прийняла провокаційне 

рішення про Севастополь як базу російського флоту і адміністративну 

одиницю Російської Федерації [24]. Командування Чорноморського флоту 

безпосередньо чинило опір формуванню Українського флоту, переслідувало 

військових, які добровільно складали присягу на вірність народу України 

[25]. 

З метою дестабілізації процесу становлення Української армії, підриву 

її ресурсної бази державне керівництво Росії з січня 1992 р. заборонило своїм 

відомствам постачати в Україну паливно-мастильні матеріали, що 

призначалися для експлуатації військової техніки [26]. Ряд проросійськи 

налаштованих генералів і офіцерів, що займали командні посади у військах, 

розташованих в Україні, сприяли самочинному вивезенню з української 

території в Росію військової техніки, озброєння та військового майна [27]. 

Росія без погодження з українською владою порушила домовленості про 

будівництво на території України 17 житлових містечок для сімей офіцерів, 

військові частини яких виводилися зі Східної Німеччини [28]. Натомість 

виділені німецькою стороною фінанси московське керівництво зосередило 

для потреб Росії. 

В умовах, коли формувалися збройні сили у пострадянських державах, 

у російських офіційних виданнях з’явилися праці, в яких обґрунтовувалося 
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твердження про недоцільність створення збройних сил у державах, які 

з’явилися внаслідок розпаду Радянського Союзу. Військовий фахівець 

С. Г. Мойсієв, обґрунтовуючи військово-правові основи співробітництва 

країн СНД, вважав за недоцільне, через економічні витрати, державам 

пострадянського простору мати свою власну армію [29]. На його погляд, 

керівники новостворених держав мали б укласти угоду з Росією про 

розміщення на їх суверенних територіях російських військ, регламентувавши 

їх правове становище. Цей же автор пропонував, щоб держави Співдружності 

об’єдналися в оборонний союз “на базі спільності інтересів і військово-

політичних цілей”. Зрозуміло, що в цьому “об’єднаному союзі” мала б 

домінувати Російська Федерація. З метою підриву довіри до Збройних Сил 

України, внесення розладу серед особового складу російські політикани в 

інформаційних відомствах запустили версію про те, що скорочення 

Української армії відбувається на мовній основі: з армії звільняють начебто 

тих військових, які не володіли українською мовою [30, с. 46]. 

У середовищі вітчизняних дослідників утвердилося твердження, що 

наявна військова спадщина, яка стала власністю України в результаті розпаду 

Радянського Союзу, давала змогу створити потужну національну армію, 

здатну забезпечити безпеку та недоторканність державної території, а 

реалізація надлишкового майна, озброєння та військової техніки створювали 

передумови для отримання достатніх коштів, щоб забезпечити модернізацію 

Збройних Сил України. Військові навчальні заклади, що функціонували на 

території України, мали достатні можливості для підготовки фахівців для 

видів та родів військ Збройних Сил. 

Між тим розпочата Росією збройна агресія проти України в лютому 

2014 року показала, що Збройні Сили України опинилися на межі своєї 

боєздатності та належних спроможностей виконати головну функцію – 

захистити територію своєї держави від зовнішнього ворога. Причини 

ослаблення боєздатності Збройних Сил України напередодні вторгнення 

Росії в Крим та російської збройної агресії на Сході України аргументовано 
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аналізуються передусім у працях, підготовлених науковцями Національного 

інституту стратегічних досліджень [31]. Агресивний характер та мету 

російського керівництва щодо України розглянуто у праці Г. М. Перепелиці 

“Україна-Росія: війна в умовах співіснування” [22]. Дослідники доводять, що 

ослаблення обороноздатності держави обумовлені суттєвими прорахунками у 

процесі будівництва Збройних Сил України, що мали місце до 2014 року. 

Законодавчі та нормативно-правові документи України передбачали 

формування Збройних Сил на базі радянських військових формувань, що 

перебували на українській території на час розпаду Радянського Союзу, 

шляхом їх поетапного скорочення і переформування на принципах розумної 

достатності. Однак вище керівництво держави, базуючись на суб’єктивних 

підходах, спираючись на миролюбний характер зовнішньої політики України 

та заперечуючи можливість зовнішньої загрози з боку Російської Федерації, 

надало перевагу процесу скорочення армії. Процес інтенсивного скорочення 

особового складу, озброєння та військової техніки перетворився на 

тенденцію, що діяла з середини 1993 року до початку 2014 року. У 2013 році 

після дворічної перерви була введена в дію Державна комплексна програма 

реформування і розвитку Збройних Сил на період до 2017 року, яка 

додатково планувала дострокову ліквідацію значної кількості органів 

військового управління, військових частин та особового складу [32]. Тільки з 

початком Революції гідності виконання заходів цієї програми було 

призупинено рішенням Ради національної безпеки і оборони України.  

Вкрай негативно впливали на розвиток Збройних Сил України та їх 

боєздатність обмежені фінансові ресурси, які виділялися Збройним Силам 

України у 2010–2013 роках. З державного бюджету вони отримували менше 

1% від валового внутрішнього продукту. При цьому понад 80% від суми 

виділеного бюджету призначалися на утримання людського ресурсу 

Збройних Сил і лише незначні кошти на підготовку військовослужбовців, 

розвиток озброєння та військової техніки. Речове забезпечення військ у 

2013 році фінансувалося на рівні 3% від їх потреби. З причин низького рівня 
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фінансування не виконувалися в повному обсязі основні державні оборонні 

програми. Саме через це були зірвані плани створення 

багатофункціонального ракетного комплексу, національного корвету для 

Військово-Морських Сил України, не завершено важливі розробки керованих 

авіаційних засобів ураження тощо. До того ж вкрай обмежене фінансування 

негативно впливало на авторитет армії та звужувало її бойовий потенціал, а 

скорочення особового складу загострювало соціальну напругу в армійських 

колективах та відтік офіцерських кадрів, особливо молодшого офіцерського 

складу, що призвело до дефіциту командирів первинної ланки. 

Дослідники роблять акцент на тому, що економічно розвинені країни у 

військовому будівництві позбавлялися застарілого озброєння, натомість 

збільшували видатки на оборону та переозброєння армії новітньою технікою 

та видами зброї, внаслідок чого бойовий потенціал їх армій зростав. 

Негативні соціально-економічні тенденції в Україні позбавляли її можливості 

йти таким шляхом. На озброєнні української армії у 2013 році налічувалося 

близько 4 тисяч одиниць важкого озброєння та військової техніки, третина з 

яких потребувала відновлення. Більша частина наявного озброєння та 

військової техніки була вироблена в 1980–1990 роках і була морально та 

фізично застаріла [1, с. 214]. Водночас у військах було багато надлишкового 

озброєння та військової техніки, які потребували значних фінансових та 

матеріальних ресурсів на їх утримання. 

В історіографії стверджується, що ослаблення бойових можливостей 

ЗС України відбувалося протягом тривалого часу й особливо загострилося в 

2011–2013 роках. Саме в ці роки далися взнаки антиукраїнська політика 

вищого державного керівництва щодо вирішення проблемних питань 

забезпечення обороноздатності держави. З 2010 року по 2013 рік керувати 

Збройними Силами України призначалися особи, які взагалі не розглядали 

реформування армії як ключовий напрям своєї діяльності. Д. Саламатін, 

очолюючи Міністерство оборони України, звільняв з армії досвідчених 

фахівців, які мали належну освіту і досвід військової служби. Одночасно на 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 69 

ключові посади призначалися особи з близького оточення, які забезпечували 

йому вирішення насамперед бізнесових інтересів. Таку ж політику в армії 

проводив П. Лєбєдєв, призначаючи на відповідальні посади людей за 

критерієм особистої відданості. У діяльності Міністра оборони М. Б. Єжеля, 

за оцінкою правоохоронних органів, особливий інтерес був до матеріальних і 

фінансових потоків, зокрема поставок в армію нафтопродуктів і військового 

майна. Армія і її офіцерський склад оцінювалися й сприймалися в державі 

через діяльність вищого військового керівництва, його ставлення до своїх 

обов’язків. У суспільстві формувалися негативні стереотипи щодо діяльності 

військового керівництва, руйнувався авторитет захисника Батьківщини, і, як 

наслідок, знижувався престиж військової служби. 

Ослаблену увагу державного керівництва до життєдіяльності та 

боєздатності Збройних Сил України аналітики пояснюють і тим, що 

перманентна боротьба за владу та зіткнення інтересів представників різних 

соціальних верств суспільства, прихильників різних політичних сил призвели 

до того, що владна еліта почала вбачати у власному народові основну загрозу 

для владарювання. Тому в процесі формування і підтримки силових відомств 

преференції надавалися посиленню правоохоронних органів, а не Збройним 

Силам України [33, с. 8–9]. Така політика поряд з іншими ознаками свідчила 

про те, що в Україні створювалися передумови для встановлення 

тоталітарного режиму влади. 

З початком збройної агресії Росії проти України розпочався новий етап 

розвитку вітчизняної історіографії Збройних Сил України. Військові фахівці 

та науковці вбачають своє завдання в тому, щоб критично осмислити історію 

створення та розвитку Збройних Сил України в 1991 – початку 2014 роках, а 

на основі фактичних матеріалів, законодавчої та нормативної бази з 

урахуванням досвіду країн НАТО у зміцненні бойових спроможностей військ 

висвітлити процес реформування Збройних Сил України, а також досвід в 

антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на Сході України. 
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ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗМІНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ 

МИРОТВОРЧИМИ КОНТИНГЕНТАМИ У МІЖНАРОДНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ (1992–2018): 

ІСТОРІОГРАФІЯ 

 

У статті проаналізовано українську історіографію теми виконання 

завдань із розмінування миротворчими контингентами Збройних Сил 

України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у період з 

1992 по 2018 р. Пропонується авторська класифікація історіографічних 

праць за певними ознаками та її розподіл на умовні групи.  

Ключові слова: історіографія, міжнародні операції з підтримання 

миру і безпеки, Збройні Сили України, розмінування.  

 

Досвід воєнних конфліктів періоду другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст., передусім антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) на 

Сході Україні, позначений розширенням масштабів застосування мін та інших 

вибухонебезпечних предметів (далі – ВНП), а також зростанням їх ролі у 

збройній боротьбі.  

За досвідом використання мін і ВНП, а також боротьби з ними у воєнних 

конфліктах і міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки 

деякі дослідники [26] роблять висновок, що особливою “популярністю” вони як 

ефективні засоби протидії сильному противнику користуються у держав чи 

воєнізованих формувань і терористичних угруповань різної спрямованості, що 

мають обмежені матеріальні та воєнні можливості. Проведення заходів із 

виявлення, знешкодження та знищення ВНП потребує значних зусиль і 

ресурсів.  
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Той факт, що на сьогодні Схід України став одним із найнебезпечніших 

для цивільного населення районів світу через значну забрудненість території 

мінами (у період 2014–2017 рр. жертвами мін на Донбасі стали 1776 осіб, з 

яких 238 – цивільне населення) [25], потребує звернення до світової і 

вітчизняної практики протимінної діяльності, передусім інженерних 

підрозділів Збройних Сил України із розмінування забруднених територій у 

різних миротворчих місіях під егідою ООН і НАТО, які і сьогодні 

продовжують виконувати це важливе завдання.  

Проте відсутність у вітчизняній і закордонній історичній науці воєнно-

історичного дослідження з обраної теми зумовлює потребу його проведення на 

здобутках попередників та нових джерелах.  

Виходячи із зазначеного, метою статті є розкриття історіографії теми 

виконання завдань із розмінування українськими миротворчими 

контингентами у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 

період з 1992 по 2018 роки як бази для подальших наукових досліджень цієї 

важливої проблематики. 

Слід зазначити, що, досліджуючи стан наукової розробленості обраної 

теми, ми не виявили окремих праць монографічного характеру, а також 

наукових доробок іноземних дослідників, за винятком статті Ю. Вєрємєєва 

“Гуманітарне розмінування в колишній Югославії” [2], у якій автор, 

колишній офіцер інженерних військ із практичним досвідом розмінування, 

згадує роботу українських інженерних підрозділів у Боснії і Герцеговині, 

Лівані та Іраку, а також фрагментарно висвітлює внесок України у справу 

гуманітарного розмінування території цих країн і проблемні питання, що 

виникали в його організації і підготовці особового складу саперних 

підрозділів. 

Водночас аналіз праць українських науковців засвідчив відсутність 

посилань на іноземні наукові публікації. Ці обставини дали нам підстави 

зробити висновок, що проблематика розмінування території і об’єктів 

інженерними підрозділами миротворчого контингенту (персоналу) Збройних 
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Сил України у міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і 

безпеки була предметом дослідження лише української історіографії.  

Аналіз вітчизняної історіографії показав, що в Україні була видана значна 

кількість різноманітних праць, у яких автори висвітлювали переважно 

військово-політичні та правові аспекти участі українських миротворчих 

контингентів (персоналу) у різних миротворчих місіях і лише побічно 

торкалися обраної нами проблематики. Про це також зазначають окремі 

вітчизняні дослідники [1; 9; 11; 16; 17; 18]. Щодо історіографії обраної теми, то 

її можна охарактеризувати як мізерну за кількістю праць і вузьку за напрямами, 

що досліджуються авторами. 

За глибиною охопленого матеріалу історіографію поділено на воєнно-

історичні праці, де різні аспекти обраної проблематики висвітлюються 

фрагментарно, у загальному контексті досліджуваного матеріалу та 

спеціальні наукові праці, присвячені безпосередньо темі. Усі вони умовно 

зведені у чотири групи:  

наукові статті у фахових друкованих і електронних виданнях; 

наукові статті та тези наукових конференцій, семінарів і “круглих 

столів”; 

дисертаційні дослідження та магістерські роботи; 

підручники та навчальні посібники, розроблені і видані у вищих 

військових навчальних закладах України. 

До зазначених груп не включено історичний нарис “Інженерні війська 

Збройних сил України” (2002 р.) [7, с. 133–134, 165–169, 169–173], написаний 

авторським колективом під загальною редакцією колишнього начальника 

інженерних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта В. Воробйова, 

єдина зі знайдених нами подібних праць. У ній стисло висвітлюється історія 

створення та розвитку цього роду військ від давнини до 2002 р. Фрагментарно 

і описово у цій праці висвітлена проблематика участі українських інженерних 

підрозділів у міжнародних миротворчих операціях у Південному Лівані та 

Анголі. Також у нарисі наведена історія Військового інженерного інституту 
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Подільської державної аграрно-технічної академії станом на 2002 р., де 

готували офіцерські кадри для інженерних військ Збройних Сил України, 

зокрема до виконання завдань із розмінування. 

Як зазначалося, першу групу історіографічних джерел склали наукові 

статті у фахових друкованих і електронних виданнях. Аналіз їх засвідчив, що 

обрана проблематика не була предметом окремого дослідження. Автори 

наукових статей, які переважно не є військовими інженерами за фахом і не 

мають відношення до мінної справи, висвітлювали питання виконання 

завдань українськими інженерними підрозділами із розмінування території у 

міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки лише 

фрагментарно, у загальному контексті досліджень. Так, у працях А. Леги “Дії 

українських миротворчих підрозділів в Іраку (2003–2005 рр.)” (2011 р.) [15] 

та С. Зіньковського “Український миротворчий контингент у Республіці 

Ірак” (2012 р.) [6] висвітлюються лише окремі аспекти участі українського 

миротворчого контингенту в процесі мирного врегулювання в Республіці 

Ірак, зокрема аналізуються основні причини відправлення українського 

миротворчого контингенту до цієї країни, особливості повсякденного життя 

особового складу, завдання, що на нього покладалися, хід і основні 

результати їх виконання, а також робляться певні висновки щодо набутого 

бойового досвіду, пов’язаного із забезпеченням миротворчої операції. 

У статті О. Пулима “Миротворча місія Збройних Сил України на 

Балканах у складі сил ЮНПРОФОР (1992–1995 рр.)” (2000 р.) [22] наводиться 

склад 240-го окремого спеціального батальйону (“Укрбат-1”) і у загальних 

рисах основні завдання, зокрема із розмінування місцевості, які він 

виконував на території колишньої Югославії у визначених автором 

хронологічних межах.  

Загальні історичні аспекти діяльності миротворчих контингентів 

(персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях під 

егідою ООН, а також хронологія миротворчих місій за участю України 

розглядаються у статті І. Сокаля “Підрозділи Збройних Сил України у 
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міжнародних миротворчих операціях та місіях під егідою Організації 

Об’єднаних Націй (з 1992 р.)” (2010 р.) [23, с. 396–397]. Автор стисло 

висвітлює результати протимінної діяльності інженерних підрозділів у 

колишній Югославії (Укрбат-2) та у Південному Лівані (3-й окремий 

інженерний батальйон). 

Заслуговує на значну увагу праця В. Кожевнікова “Особливості 

підготовки до виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних 

миротворчих сил” (2012 р.) [8], у якій розглядається вплив негативних 

чинників, зокрема фізико-географічних і природно-кліматичних умов 

Південного Лівану, Іраку та інших країн на професійну діяльність особового 

складу, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях. Крім того, 

автор пропонує напрями підвищення результативності психологічної 

підготовки особового складу, набуття військовослужбовцями високої 

психологічної стійкості і спроможності виконувати завдання, у тому числі із 

розмінування, у складній невизначеній обстановці. 

Безпосередньо темі виконання інженерними підрозділами Збройних Сил 

України завдань з розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки присвячена низка наукових статей І. Красоти: 

“Досвід застосування підрозділів інженерних військ Збройних Сил України під 

час розмінування об’єктів і місцевості на території України та інших держав 

(1992–2000 рр.)” (2017 р.) [13], “Досвід застосування інженерних військ 

Збройних Сил України під час організації та виконання розмінування території 

України та інших держав (2001–2013 рр.)” (2017 р.) [12] та “Участь інженерних 

військ Збройних Сил України в миротворчих операціях у 1992–2016 рр.” 

(2017 р.) [14]. На нашу думку, цей автор першим почав цілеспрямовано 

досліджувати діяльність українських миротворців у сфері розмінування на 

території інших країн. 

Певний інтерес мають наукові статті та тези наукових конференцій, 

семінарів і “круглих столів”. Це публікації Т. Плазової “Міжнародні сили 

сприяння безпеці і миротворча місія України в Ісламській республіці 
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Афганістан” (2016 р.) [20], у якій наведено окремі результати розмінування 

території Афганістану з початку місії і до літа 2016 р., а також Р. Колоса 

“Міжнародне військове співробітництво у сфері підготовки військових 

інженерів та розвитку технологій з розмінування місцевості (2000–2006 рр.)” 

[10], де запропоновано напрями підготовки інженерних підрозділів до 

виконання завдання із розмінування, а також розвитку відповідних технічних 

засобів.  

Питання участі інженерних підрозділів Збройних Сил України у 

розмінуванні території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки знайшли часткове відображення у дисертаційних 

дослідженнях, магістерських і наукових (конкурсних) роботах. Так, у 

дисертації В. Хацановського “Методична система підготовки особового 

складу Збройних Сил України до миротворчої діяльності” (2010 р.) 

[27, с. 222–229] наводиться загальна характеристика фізико-географічних і 

природно-кліматичних умов Республіки Ірак та розкривається їх вплив на 

експлуатацію техніки і роботу особового складу, не виокремлюючи при 

цьому групу розмінування. 

У дисертації І. Козинця “Участь Збройних Сил України в міжнародній 

миротворчій діяльності (1992–2006 рр.) (2006 р.) [9] у загальному контексті 

дослідження історичних умов участі України у міжнародній миротворчій 

діяльності розкрито роль та місце Збройних Сил України у підтриманні 

міжнародного миру, виявлено основні форми і способи миротворчої діяльності 

та підготовки до неї особового складу і визначених частин і підрозділів, а також 

стисло розглянуто хід і результати виконання українськими інженерними 

підрозділами бойових завдань із розмінування території Лівану й Іраку.  

Проблематика розмінування місцевості та знищення боєприпасів 

інженерними підрозділами Збройних Сил України на території Іраку також 

розглядається у дисертації С. Попка “Застосування українського миротворчого 

контингенту в операції з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003–2005 рр.” 

(2005 р.) [21]. Автор показує напрями зосередження головних зусиль 
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українських військовослужбовців під час цієї діяльності, наводить її результати 

(кількісні показники) і робить висновок, що виконані завдання у поєднанні зі 

встановленням контролю за ділянкою ірано-іракського кордону дали змогу 

створити умови для суттєвого скорочення матеріальної бази для терористичної 

діяльності збройної опозиції та обмеження її можливостей щодо відновлення 

боєздатності.  

До цієї ж групи історіографічних джерел включено наукові (конкурсні і 

реферативні) роботи слухачів Національної академії оборони України. 

Зокрема серед інших праць можна виділити роботу С. Стеца “Досвід 

розмінування місцевості у сучасних військових конфліктах” (2004 р.) [24]. 

Робота побудована переважно на аналізі значного інформаційного та звітного 

матеріалу, що надходив від 3-го окремого інженерного батальйону Збройних 

Сил України з Південного Лівану до штабу управління Західного 

оперативного командування у період з липня 2001 р. до липня 2002 р. Автор 

надає відомості щодо складу підрозділів батальйону, які залучалися до 

виконання завдань із розмінування, їх бойових можливостей, рівня 

підготовки особового складу, а також умов і особливостей проведення робіт 

із виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на 

території Південного Лівану. 

У роботі В. Добжанського “Особливості виконання завдання з 

розмінування за досвідом збройних конфліктів сучасності” (2006 р.) [5] 

показано напрями роботи груп розмінування в Республіці Ірак з очищення 

місцевості від вибухонебезпечних предметів, наведено характеристику 

основних типів боєприпасів, що зустрічалися у цій країні, і розкрито 

особливості їх знищення. Інший дослідник, О. Дідіченко у роботі 

“Особливості виконання завдань з розмінування за досвідом локальних війн і 

збройних конфліктів кінця XX – початку XXI сторіч” (2006 р.) [3] розкрив 

характер воєнних збройних конфліктів періоду кінця XX – початку XXI ст. та 

показав роль мін різних типів у збройній боротьбі. У роботі проаналізовано 

загальну мінну обстановку в Афганістані та Іраку, а також способи мінування 
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території цих країн інженерними підрозділами та диверсійно-

розвідувальними групами протиборчих сторін [3, с. 7]. 

Таким чином, аналіз наукових праць засвідчив значний інтерес 

науковців до проблематики участі миротворчих контингентів (персоналу) 

Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях з підтримання 

миру і безпеки. Водночас проблематика виконання завдань інженерними 

підрозділами Збройних Сил України із розмінування території і об’єктів, 

виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів і 

саморобних вибухових пристроїв розкрита недостатньо повно.  

Окремою групою історіографічних джерел, у яких фрагментарно 

висвітлюються дії українських інженерних підрозділів з виявлення, 

знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів у різних 

миротворчих операціях, є підручники і навчальні посібники, розроблені і 

видані у вищих військових навчальних закладах України. Вони призначені 

для слухачів і науково-педагогічних працівників для підготовки та 

проведення навчальних занять. Це, передусім, навчальний посібник за 

авторством В. Лісневського та М. Петренка (2006 р.) [19], присвячений 

питанням організації інженерного забезпечення дій частин та підрозділів у 

миротворчих операціях. Зокрема, йдеться про завдання інженерного 

забезпечення, серед яких розмінування місцевості та об’єктів, а також 

знищення вибухонебезпечних предметів. Автори на підставі аналізу чинних 

керівних документів та набутого досвіду розкривають їх зміст і загальний 

порядок дій груп розмінування під час виявлення, знешкодження та 

знищення вибухонебезпечних предметів різних категорій. В окремих 

підрозділах цієї праці робиться спроба узагальнити досвід виконання завдань 

з розмінування території підрозділами Збройних Сил України у складі 

миротворчих сил ООН на території колишньої Югославії (січень 1995 – 

листопад 1999 рр.), а також у складі Тимчасових сил ООН у Південному 

Лівані (липень 2000 – квітень 2006 рр.). 
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Певний аналіз дій українських інженерних підрозділів щодо протидії 

саморобним вибуховим пристроям, проведений за досвідом виконання 

завдань в Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан, міститься у 

методичному посібнику “Дії підрозділу на території, де можливе 

застосування саморобних вибухових пристроїв” (2012 р.) [4]. Посібник, 

виданий Головним управлінням оперативного забезпечення Збройних Сил 

України, містить інформаційні матеріали, що дають можливість 

ознайомитися з мінною небезпекою на території зазначених країн, отримати 

необхідну базову інформацію щодо вибухонебезпечних предметів та 

саморобних вибухових пристроїв, які там використовувалися і підлягали 

розмінуванню, а також порядку їх знищення і знешкодження.  

Таким чином, проведений аналіз вітчизняної історіографії засвідчив, 

що тема розмінування території і об’єктів інженерними підрозділами 

Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях з підтримання 

миру і безпеки під егідою ООН і НАТО не була комплексно досліджена, хоча 

окремі її аспекти знайшли виразне фрагментарне висвітлення у 

різноманітних наукових працях.  

Дослідники приділяли увагу більш “розпіареним” миротворчим місіям 

– у Південному Лівані, Іраку, частково в Афганістані та у колишній 

Югославії. Поза увагою науковців залишилася Ангола, де українські 

військовослужбовці набували першого досвіду не тільки миротворчої 

діяльності, а й боротьби з мінною небезпекою. Також недостатньо 

розкритими залишаються питання організації, способи і тактичні прийоми 

виконання завдань з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів, підготовки особового складу, у тому числі 

психологічної, до дій на території інших країн у бойовій обстановці та 

складних фізико-географічних і природно-кліматичних умовах, оснащення 

підрозділів розмінування відповідними засобами, суб’єктивно-особистісний 

аспект тощо.  
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СТВОРЕННЯ ДВИГУНІВ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ТЕРЕНАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 

 

У статті розкрито процес розвитку конструкторських рішень щодо 

створення двигунів для підводних човнів у другій половині ХІХ – початку 

ХХ ст. Відображено діяльність вітчизняних винахідників щодо вирішення 

проблеми розвитку двигунів, що мали б забезпечувати рух підводного човна 

як особливого класу бойових кораблів у надводному та підводному 

положенні. Розпочавши з педального та ручного приводу для руху субмарини, 

конструктори всебічно удосконалювали двигуни, створюючи та 

встановлюючи на човни бензинові та гасові мотори, електромотори та 

дизельні двигуни, що забезпечували збільшення радіусу дії човнів.  

Ключові слова: підводний човен, двигун, рушій, парова машина, 

бензиновий мотор, гасовий мотор, дизельний двигун, електромотор. 

 

В умовах відродження Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України особливого значення набуває вивчення досвіду будівництва і 

розвитку родів флоту, зокрема підводних сил, оскільки саме підводні човни, 

поряд із мінною зброєю, мають стати асиметричною відповіддю агресивним 

устремлінням Російської Федерації, ймовірність вторгнення якої з моря 

залишається надзвичайно високою. Отже, у контексті відродження підводних 

сил ВМС ЗС України бачиться актуальним розглянути досвід створення 

двигунів підводних човнів та їх рушіїв у 1850 рр. ХІХ ст. – 1905 р. 

Окремі аспекти цієї теми висвітлювали Г. Трусов, О. Тарас, С. Шер та 

інші. Однак комплексного дослідження питання генези розроблення та 
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використання на субмаринах двигунів і рушіїв заслуговує на окреме 

вивчення, чому й присвячена подана публікація.  

Отже, метою дослідження визначено аналіз досвіду створення 

двигунів для нового роду сил флоту – підводних човнів – на вітчизняних 

теренах у другій половині ХІХ – початку ХХ століть. 

Варто зазначити, що в основі підводного кораблебудування, як і 

розвитку підводної справи у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., постала 

проблема розвитку двигунів, що мали б забезпечувати рух підводного човна 

(далі – ПЧ) як особливого класу бойових кораблів у надводному та 

підводному положенні. Якщо швидкий розвиток металургії у ХІХ столітті 

забезпечив виробництво прокатного металу різних сортів та якості і дав 

змогу порівняно легко вирішити питання обрання міцного матеріалу для 

будівництва корпусів субмарин, то набагато складніше було створити для 

них відповідні двигуни [17, с. 53]. Це зумовлено складністю використання 

двигуна для підводного човна, що завжди має бути готовий до занурення, 

причому двигун має працювати без сполучення з атмосферою і не виділяти 

шкідливих газів [14, с. 99]. Невеликі розміри корпуса човна не давали змоги 

встановити на ньому єдиний на той час механічний двигун – парову машину, 

що потребувала не тільки пального та води, а й значну кількість допоміжних 

механізмів, які мали низький ККД і значні розміри [9, с. 139]. Активне 

вирішення цієї проблеми на шляху розвитку підводної справи на вітчизняних 

теренах припадає на період до завершення російсько-японської війни 1904–

1905 рр. 

Базою для подальших розробок цього виду зброї у Росії першої 

половини ХІХ ст. стали проекти підводних човнів К. Черновського (1829 р.), 

О. Подолецького (1831 р.), К. Шільдера (1834 р.) [14, с. 25], хоча вони й мали 

недоліки своїх попередників, зокрема використання м’язової сили в якості 

двигуна, що не давало змоги вирішити проблему. Вже у другій половині 

ХІХ ст. російські конструктори М. Спірідонов, О. Герн та 
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І. Александровський здійснили перші спроби використати машину для руху 

підводного човна [10, с. 35]. 

Так, у жовтні 1855 р. російський механік, офіцер флоту М. Спірідонов 

надав до Морського Технічного Комітету (далі – МТК) проект підводного 

човна, що мав би рухатися за допомогою гвинта від повітряних машин, на які 

подавалося б стиснуте повітря зі сталевих балонів, при цьому відпрацьоване 

повітря мало відводитися у човен для забезпечення дихання екіпажу, а 

залишок – за борт [14, с. 43]. Утім, через недосконалість проект відхилили 

[3, с. 285]. 

Велику зацікавленість у російського уряду викликали пропозиції 

побудувати підводний човен баварця Вільгельма Бауера (1822–1875 рр.), 

оскільки через невдачі у Кримській (Східній) війні (1853–1855 рр.) та 

технічну відсталість російського флоту підводний човен міг бути 

використаний проти флоту союзників [14, с. 45]. Після першого невдалого 

проєкту човна, в якому була використана м’язова сила для руху, що робило 

його безперспективним [14, с. 48], В. Бауер запропонував побудувати 

“підводний корвет”, озброєний чотирма гарматами й оснащений двома 

двигунами: для надводного положення – паровою машиною, а під водою – 

пневматичним двигуном на стисненому повітрі [13, с. 65]. Проте через втрату 

підтримки Морського Технічного Комітету контракт про співпрацю з ним 

було розірвано [13, с. 65; 14, с. 49]. 

Проблему руху під водою за допомогою механічної сили у своїх 

дослідах сподівався вирішити військовий інженер штабс-капітан (у 

майбутньому полковник, а згодом генерал-майор інженерної служби) Отомар 

Герн (1827–1882 рр.) [10, с. 36]. На човні, збудованому у 1863 р. на 

Іжорському заводі у Санкт-Петербурзі, він спробував використати газовий 

двигун, що мав працювати на зрідженому аміаку, сконструйований 

військовим хіміком, полковником М. Петрашевським [13, с. 70]. Проте його 

недосконалість і небезпека для екіпажу змусили відмовитися від цієї ідеї та 

повернутися до м’язового приводу гвинта, що вело проєкт у глухий кут.  
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Утім, набутий власний та іноземний досвід дав змогу винахіднику 

спроєктувати новий підводний човен з енергетичною установкою, що 

складалася з парового котла і парової двоциліндрової машини потужністю 

6 к.с. для обертання гребного гвинта [13, с. 97; 17, с. 55]. У надводному 

положенні для руху в котлі спалювалося вугілля, у підводному – скипидар, 

що розпилювався за допомогою форсунки, сконструйованої відомим 

російським інженером-теплотехніком О. Шпаковським; горіння 

забезпечувалося стиснутим повітрям із балонів, якого за розрахунками мало 

вистачити на 5 годин підводного плавання.  

Прагнучи удосконалити спосіб руху свого човна у підводному 

положенні, О. Герн запропонував спалювати в топках інше хімічне паливо 

(т.зв. “ракетну суміш”), що не вимагало у процесі горіння атмосферного 

повітря, оскільки до його складу входив кисень. Він передбачив також 

резервну можливість переведення парової машини на роботу замість пари 

стиснутим повітрям із запасних резервуарів у режимі пневматичного двигуна 

[13, с. 98; 17, с. 56–57]. Після завершення будівництва 1864–1867 рр. на 

Олександрівському ливарно-механічному заводі [13, с. 97; 17, с. 56] та 

проведення випробувань комісія Військового міністерства констатувала, що 

“горіння пального відбувається за рахунок власного кисню і що воно йде 

досить рівномірно, принаймні не створює спалахів, які можуть пошкодити 

топку або котел” [16, арк. 11–12].  

Кількарічні випробування підтвердили можливість створення такого 

двигуна і у серпні 1871 р. воно отримало схвалення членів МТК [17, с. 57–

58]. Таким чином, досліди винахідника практично довели можливість 

створення єдиного двигуна, але технічні складності, пов’язані з 

неможливістю надійно герметизувати топку котла, переведенням його на 

різні види палива, а також необхідність мати їх значні запаси і потреба у 

великій кількості стисненого повітря унеможливили створення субмарини.  

Маючи певний запас часу, винахідник планував використати його для 

установки на човні електродвигуна і у 1876 р. надав прохання на ім’я 
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заступника головного інспектора інженерних військ (керівника інженерної 

оборони Севастополя під час Кримської війни), генерала Е. Тотлебена про 

виділення коштів. Однак Е. Тотлебен не підтримав цю ідею, оскільки вважав 

справу підводного плавання надто небезпечною і висловив сумнів щодо 

можливості підготовки відповідних фахівців для плавання на підводних 

човнах, а проект підводного човна О. Герна визнав недосконалим і прохання 

не задовольнив [13, с. 99; 17, с. 58].  

Загалом, хоча розробки О. Герна і поступалися тогочасним зарубіжним 

проектам, він зробив вагомий внесок у вітчизняне підводне суднобудування, 

першим розділивши човен на водонепроникні відсіки, що підвищувало його 

живучість; використав гребний гвинт; першим здійснив спробу застосувати 

силову установку, здатну працювати за комбінованим циклом, та винайшов 

комплексну систему регенерації повітря та пневматичну торпеду власної 

конструкції.  

Перший у Росії підводний човен із механічним двигуном вдалося 

сконструювати і побудувати талановитому інженеру Івану 

Александровському (1817–1894 рр.). Всебічно обдарована людина, він 

проявив себе як непересічний винахідник із креативним підходом, зокрема у 

справі конструювання і будівництва підводних човнів [17, с. 44]. 

Ураховуючи досвід попередників у справі конструювання субмарин, 

І. Александровський за сприяння відомого інженера-кораблебудівника 

Степана Бурачека (1800–1876 рр.), який виконав деякі розрахунки та 

запропонував зміни до проєкту (паровий двигун і водометний рушій 

[5, с. 130–131]), розробив свій перший проєкт човна. Для забезпечення його 

руху були встановлені дві пневматичні машини на два вали, для роботи яких 

стиснуте повітря запасалося у балонах під тиском 60–100 атм., чого мало 

вистачити на 20–30 миль плавання. Відпрацьоване повітря частково 

надходило всередину корпуса для дихання людей, надлишок – стравлювався 

за борт [14, с. 53; 17, с. 36] (подібно проєкту М. Спірідонова).  
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Через три роки після проведених випробувань човна МТК визнав ідею 

І. Александровського “відважною” та “патріотичною” [17, с. 57]. Під час його 

відвідування 14 вересня 1866 р. та огляду зсередини імператор Олександр ІІ 

визнав, що “все чрезвычайно умно придумано” і човен був включений до 

складу флоту. Найвищим наказом по Морському відомству 

І. Александровський був нагороджений орденом Володимира 4-го ступеню і 

зарахований на службу “вільним механіком” у чині титулярного радника 

(рівний морському чину лейтенанта) з річним жалуванням 5 тис. руб. і 

правом носіння мундира. У 1875 р. І. Александровський став уже надвірним 

радником, що відповідало чину капітана 2 рангу [13, с. 119].  

Пізніше, у серпні 1876 р. винахідник запропонував установити на 

підводному човні парові котли на рідкому паливі, що вприскувалося б у 

топку за допомогою форсунок, а потім накопиченим паром продовжувати 

приводити в рух парову машину [17, с. 52]. Проте цю та подальші пропозиції 

щодо робіт з перебудови ПЧ, подані автором у 1878 та 1882 рр., МТК 

відхилив [14, с. 59–60; 17, с. 51–52].  

Незважаючи на цю невдачу, заслуги І. Александровського в історії 

розвитку підводного плавання беззаперечні [14, с. 61], вони доповнені 

винаходом нової зброї – торпеди, проєкт якої інженер створив у 1865 р. 

[14, с. 63], задовго до того, як англієць Уайтхед у 1876 р. оголосив про 

винайдену ним подібну зброю [13, с. 61].  

Оригінальний проєкт субмарини розробив у 1869 р. відставний 

поручник О. Лазарєв. Крім інших започаткувань для цього типу корабля, 

конструктор планував втілити на ньому сміливу ідею “єдиного” двигуна для 

підводного і надводного ходу, причому спроєктував пристрій для подачі 

повітря до двигуна у підводному положенні – прообраз “шноркеля”. Проте, 

незважаючи на втілені прогресивні й оригінальні ідеї, вище керівництво 

визнало цей проект передчасним [17, с. 36–37]. 

Таким чином, численні патріотично налаштовані винахідники, 

незважаючи на невдачі, що переслідували їх на шляху до нових розробок, 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 93 

прагнучи сприяти захисту берегів від ворожого флоту, активно пропонували 

свої проєкти підводних човнів. Так, О. Герн першим у Росії спробував 

застосувати комбіновану силову установку; І. Александровський вирішив 

завдання побудови великого металевого підводного човна з механічним 

двигуном, причому уперше – двовального; О. Лазарєв розробив пристрій для 

роботи дизельного двигуна під водою, висловив ідею “єдиного” двигуна для 

підводного і надводного ходу, яку майже одночасно подав і німецький 

винахідник В. Бауер. Реальне втілення ідеї створення механічного двигуна 

для нового виду флотської зброї – підводного човна – було можливе тільки у 

результаті вирішення низки складних технічних проблем, що вимагало 

чимало часу. Але різні варіанти їх примітивного вирішення не призводили до 

елементарного задовільного виконання основних вимог до бойового 

підводного корабля. Відтак, спроби створення підводних човнів уподовж 

двох десятиліть з початку Кримської (Східної) війни 1853–1856 рр. були 

лише наполегливими, часом досить сміливими і дотепними пошуками 

вирішення важливих технічних проблем за умов відсутності коштів.  

Після російсько-турецької війни 1877–1778 рр. питання розроблення та 

будівництва підводних човнів набуло особливої актуальності: протягом 

1879–1880 рр. Морське міністерство розглянуло 5 проєктів [4, c. 37]. Саме на 

цей період припадає діяльність відомого вітчизняного інженера, уродженця 

Подільської губернії, Степана (Стефана Казимира) Джевецького (1843–

1938 рр.) [2], з іменем якого пов’язано початок серійного будівництва 

перших субмарин у Росії [1, c. 3].  

Активний учасник російсько-турецької війни, георгіївський кавалер 

[2; 11, с. 106] С. Джевецький послідовно спроєктував і побудував чотири 

підводних кораблі [4, с. 12]. Розпочавши із примітивних карликових 

субмарин із педальним приводом, протягом 1876–1883 рр. інженер розробив 

четвертий варіант ПЧ з акумулятором і електродвигуном потужністю 1,8 к.с. 

Один із човнів (50 од.) він пропонував оснастити гребним гвинтом, інший – 

водометом. Отримавши схвалення начальства, С. Джевецький у 1884 р. сам 
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спроєктував і виготовив потрібне йому електрообладнання [11, с. 108]. У 

1885 р. на обох човнах було закінчено переобладнання і їх випробовували на 

Неві в Санкт-Петербурзі, при цьому човен із гребним гвинтом протягом 

20 хв. йшов під водою проти течії річки зі швидкістю 4 вузли, водомет 

розвинув хід менше 3-х вузлів. Для управління по курсу конструктор замість 

поворотного гвинта запровадив вертикальне стерно. Однак у зв’язку з 

використанням старої зброї – зринаючих мін – МТК не визнав можливим 

прийняти цей човен на озброєння флоту [13, с. 132]. 

У 1887 р. С. Джевецький запропонував російському морському 

відомству проєкт підводного човна надводною водотоннажністю 55 т і 

підводною – 63 т, рух якого на поверхні мала забезпечити парова машина 

потужністю 300 к.с. (до 15 вуз.), що працювала на нафті, під водою – 

електромотор потужністю 100 к.с. (до 10 вуз.), що працював від 

акумуляторної батареї з 400 елементів. Розрахункова дальність плавання 

повним ходом у надводному положенні передбачалася до 600 миль, під 

водою на електромоторі – 30 миль. Човен мав подвійний корпус (із 

проміжком між обшивками у 20 см), і розрахований на глибину занурення до 

20 м. Озброєння складали 2 рамкових торпедних апарати власної конструкції 

(боєкомплект 4 торпеди) [13, с. 156; 11, с. 108].  

Після відхилення цього проєкту МТК С. Джевецький у 1892 р. 

переробив його і в 1896 р. представив на конкурс морського міністерства 

Франції, за який отримав 2-гу премію (1-шу – не вручали нікому). Він являв 

собою збільшений у габаритах і трохи змінений у деталях попередній 

корабель. Водотоннажність за проектом становила 190 т, дві парові машини 

Лаваля на рідкому паливі мали забезпечити надводний хід 15 вуз. протягом 

48 год. (720 миль). Розрахункова швидкість під водою на електромоторах 

планувалася у 10 вузлів. Озброєння човна складали 4 рамкових торпедних 

апарати по бортах субмарини авторського проєкту [11, с. 109].  

Протягом 1903–1904 рр. на замовлення “Комітету з посилення флоту” 

на кошти, пожертвувані поштовими працівниками, С. Джевецький 
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спроєктував свій черговий підводний човен, що у грудні 1904 р. був 

закладений на Металічному заводі у Санкт-Петербурзі, а в жовтні 1906 р. 

спущений на воду. Проте ходові випробування, розпочаті 28 вересня 1907 р., 

завершилися лише в серпні 1909 р. Із зарахуванням до бойового складу 

флоту 23 вересня 1909 р. човен і отримав свою назву “Почтовый” [1, с. 128].  

П’ять моторів складали силовий блок човна: два бензинових по 130 к.с, 

що працювали на гребний вал; бензиновий у 60 к.с. – на компресор повітря 

високого тиску; бензиновий на 5 к.с. – на електрогенератор; пневматичний на 

60 к.с. – на газовий насос. Повітря для роботи бензинових моторів надходило 

з машинного відділення, яке сполучалося з атмосферою через відкритий 

вхідний люк. Під водою працював тільки один гребний бензиновий мотор, 

при цьому повітря він отримував від батареї із 45 повітряних балонів 

загальним об’ємом 10 м
3
. Човен водотоннажністю 134/148 т на 

випробуваннях досягнув максимальної швидкості у 11,4 вуз. у надводному та 

6,1 вуз. у підводному положенні; розрахункова дальність плавання 

визначалася 340 та 27 миль відповідно; глибина занурення – 30 метрів. 

Озброєння складали 4 рамкових торпедні апарати для 457-мм торпед, екіпаж 

налічував 11 осіб [13, с. 128].  

Крім того, на човен передбачалася установка мотора єдиного ходу, що 

мав працювати по замкнутому циклу [13, с. 129] (проект мічмана 

М. Нікольського (1888–1969 рр.), помічника командира ПЧ “Почтовый”) 

(12.09.1912–28.09.1913). Оригінальність установки полягала у використанні 

кисню замість стиснутого повітря і винесення процесу очищення вихлопних 

газів та збагачення їх окислювачем із двигуна у самостійну систему 

регенерації. Побудовану модель двигуна, що працював на суміші кисню із 

вихлопними газами, М. Нікольський представив комісії Морського відомства 

у 1912 р. [5, с. 584]. Однак ідея не отримала подальшого розроблення і човен, 

простоявши на береговій стінці заводу одинадцять років, у вересні 1924 р. 

розібрали на метал [13, с. 129]. 
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Таким чином, упродовж 1877–1908 рр. С. Джевецький спроєктував 

11 підводних човнів, більша частина з яких була побудована і випробувана, 

причому проєкт 1885 р. мав електромотор у якості двигуна, що живився від 

акумуляторної батареї; проєкти 1887 та 1892 рр. для надводного ходу 

використовували парові машини на нафті, для підводного – електромотори, а 

ПЧ “Почтовый” 1909 р. побудови мав комбіновану машину з бензиновими, 

електричними та пневматичним двигунами та мотором єдиного ходу 

замкнутого циклу. 

У період російсько-японської війни 1904–1905 рр. із розвитком 

технічної думки проєктуються підводні човни, що в якості рушіїв мали 

двигуни внутрішнього згорання. Одним із перших такого типу став 

підводний човен “Кета” лейтенанта Сергія Яновича (1878–1935 рр.). Із 

початком російсько-японської війни у 1904 р. один із законсервованих човнів 

С. Джевецького третьої серії модернізували, встановивши на ньому 

бензиновоий двигун замість велосипедного приводу і два рамкових апарати 

системи Джевецького для торпед калібру 381 мм. Човен міг плавати тільки в 

напівпідводному положенні (нині його називають позиційним або 

крейсерським). При цьому повітря для забезпечення роботи двигуна 

засмоктувалося через спеціальну трубу, свого роду примітивний “шноркель” 

[13, с. 125]. Таким чином, Янович фактично повторив ідеї попередників 

Герна та зарубіжних конструкторів Барбура і Холланда [10, с. 39].  

Після випробувань і усунення виявлених недоліків комісія, яку 

очолював відомий вчений-кораблебудівник О. Крилов (1863–1945 рр.), 

прийняла цей човен. У 1905 р. його зарахували до складу російського флоту 

під назвою “катер малої видимості “Кета” і у травні доправили залізницею на 

Далекий Схід, де під командуванням С. Яновича його зарахували до складу 

Загону оборони гирла Амура з базуванням у Ніколаєвськ-на-Амурі [8, с. 108; 

13, с. 125]. У період із 3 червня по 20 вересня того ж року він здійснив 

17 виходів у море, пройшовши майже 950 миль [13, с. 126]. Наявність у гирлі 

Амуру субмарини здійснювала стримуючу дію на противника і змусила його 
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відмовитися від планів висадити десант у даному районі. Утім, незважаючи 

на спроби модернізації, цей тип човна – напівзануреного – вже був 

застарілим [10, с. 40].  

У 1904 р. на Балтійському заводі у Санкт-Петербурзі на базі одного із 

серійних човнів С. Джевецького за проєктом лейтенанта російського флоту 

О. Боткіна був перероблений човен “Чилимъ” водотоннажністю 14 т, що 

також міг плавати у двох положеннях: надводному і позиційному. Двигуном 

єдиного ходу служив один гасовий мотор потужністю 1 к.с., повітря для його 

роботи при плаванні в позиційному положенні також засмоктувалося через 

спеціальну трубу [6, с. 138]. Озброєння складали 2 рамкові торпедні апарати 

С. Джевецького для 381-мм торпед. 17 серпня 1904 р. на рейді Кронштадта 

було проведено успішне випробування торпедних апаратів, проте човен 

продемонстрував занадто низьку швидкість для активних дій, що змушувало 

доправляти його до району дій тільки на буксирі. Утім, за відсутності вибору 

після повернення на буксирі назад до Санкт-Петербурга човен завантажили 

на залізничну платформу і відправили до Владивостока. Однак через низькі 

технічні характеристики (навіть гіршими, ніж у “Кети”) у бойових діях проти 

японців його не застосовували [13, с. 127].  

Улітку 1904 р. в обложеному японцями Порт-Артурі залізничний 

технік Михайло Нальотов (1869–1935 рр.) побудував ПЧ водотоннажністю 

25 т. За наявними відомостями, за своєю будовою він був подібний до “Кети” 

і “Чилима”, тобто був напівпідводним судном без електромотора для руху на 

глибині. М. Нальотов планував, що його озброєння буде складатися із 2-х 

торпед Уайтхеда в рамкових апаратах зовні корпуса або з 4-х якірних мін 

загородження. За результатами проведених восени випробувань і пробного 

занурення на 10 м було вирішено встановити на човні гасовий мотор із 

роз’їзного катера броненосця “Пересветъ” [6, с. 137]. Проте із капітуляцією 

фортеці, бажаючи зберегти свій винахід у таємниці, 20 грудня (за старим 

стилем) М. Нальотов підірвав підводний човен на внутрішньому рейді гавані 

[13, с. 127]. 
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Ще у 1834 р. німецький фізик і електротехнік Моріц Герман (з 

прийняттям російського підданства – Борис Семенович Якобі (1801–1874 рр.) 

винайшов електромотор. У Санкт-Петербурзі професор Якобі застосував свій 

двигун для обертання гребного колеса, встановивши його на невеликому 

баркасі, і 13 вересня 1838 р. продемонстрував тригодинне плавання по Неві 

на очах у численних глядачів. Перший у світі судновий електромотор 

живився від гальванічної батареї, що складалася з 320 мідних і цинкових 

елементів округлої форми. Значення електромотора для підводного плавання 

відразу ж оцінив інший видатний військовий інженер генерал Карл Шільдер 

[15, арк. 293]. Проте електромагнітний двигун, над проблемою створення 

якого працював Б. Якобі, був винайдений дещо пізніше, у другій половині 

ХІХ ст. [9, с. 139]. Таким чином, використання потужних електромоторів на 

підводних човнах стало можливим лише після винайдення акумуляторів, 

здатних зберігати великі запаси електроенергії. Лише у 1884 р. французький 

учений К. Фор запатентував акумулятор із гратчастими свинцевими 

пластинами, розділеними пергаментними прокладками, зібраними в пакети і 

залитих розчином сірчаної кислоти. Акумулятори такого типу мали значну 

ємність і з часом набули широкого розповсюдження [13, с. 127]. Саме їх 

впровадження забезпечило можливість тривалого плавання у морських 

глибинах.  

У 1885 р. С. Джевецький першим у вітчизняному підводному 

кораблебудуванні використав електродвигун, який для обертання гвинта 

живився струмом від акумуляторної батареї, на четвертому варіанті 

(переробленому з третього, серійного) човна [13, с. 132]. До слова, цей човен 

зберігся до наших днів і представлений в експозиції Центрального військово-

морського музею в Санкт-Петербурзі. 

У 1901 р. за проєктом лейтенанта Євгена Колбасьєва (1862–1918 рр.) у 

майстернях Кронштадтського порту корабельний інженер Микола 

Кутейников (1872–1921 рр.) побудував човен із розбірним корпусом, 

названий “Петр Кошка” [8, с. 110]. Головною відмінністю цього човна стала 
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наявність шести електромоторів загальною потужністю 24 к.с., гребні вали 

яких були розташовані під кутом 20 градусів до діаметральної лінії корпуса. 

Ці шість двигунів давали змогу розвивати максимальну швидкість 8,5 вузлів 

(15,74 км/год) на поверхні і 6 вузлів (11,1 км/год) під водою. Акумулятори 

загальною масою 4 т забезпечували 15-мильну дальність плавання під водою 

на швидкості 3,5 вуз. або 40 миль в надводному положенні на 4 вуз. Проте 

замість високої маневреності, як сподівалися автори проєкту, човен вийшов 

надзвичайно нестійким у русі: незначна зміна числа обертів будь-якого із 

шести електромоторів викликала відхилення від заданого курсу [1; 3 с. 150]. 

Тому даний проєкт не отримав подальшого розвитку, і у лютому 1904 р. 

човен відправили у Порт-Артур, де він простояв у порту до кінця оборони. 

Напередодні капітуляції фортеці, наприкінці грудня 1904 р. човен затопили у 

західній частині гавані [8, с. 110; 13, с. 152]. 

Однією з перших сконструйованих і збудованих субмарин із 

електричним ходом став човен-електрохід “Форель” (“Forelle”) у 1903 р. 

Човен, сконструйований іспанським інженером Раймондо д’Еквілем, у 

1904 р. фірма Фрідріха Круппа подарувала російському Морському 

міністерству у якості дослідного за три замовлених ПЧ типу “Карпъ” 

[6, с. 133]. Електромотор потужністю 60 л.с. забезпечував повний хід до 

8 вуз. на поверхні (дальність плавання 20 миль на 4,5 вуз.) і близько 6 вуз. під 

водою (дальність плавання під водою – 18 миль на 3,5 вуз.). Озброєння 

складалося з двох 457-мм торпед у трубних апаратах зовні корпуса побортно 

[14, с. 135]. 

Після проведених у Санкт-Петербурзі випробувань із початком 

російсько-японської війни човен доправили залізницею з Лібави до 

Владивостока, де під командуванням лейтенанта Тимофія Фон-дер Рааб-

Тіллена (1880–1929) [5, с. 674] “Форель” протягом п’яти місяців був єдиною 

формально діючою підводною одиницею флоту на Тихоокеанському театрі, 

хоча у море він не виходив, перебуваючи у стані готовності до закінчення 

війни [7, с. 6].  
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Першою повноцінною бойовою одиницею став збудований у 1903 р. за 

проєктом І. Бубнова та М. Беклємішева підводний човен “Дельфинъ”, на 

якому встановили бензиновий двигун заводу Даймлера (Німеччина) за 

проєктом інженера Луцького [6, с. 130] та електродвигун підводного ходу 

[12, с. 136]. 

Утім, наявність на човнах пожежонебезпечних бензинових та гасових 

(газолінових) двигунів внутрішнього згоряння потребувало розроблення та 

встановлення більш досконалого і безпечного двигуна внутрішнього 

згоряння для надводного ходу, яким і став дизельний двигун, освоєний на 

вітчизняних підприємствах і встановлений восени 1905 р. на підводному 

човні нового типу “Минога” [17, с. 78]. 

Отже, пройшовши еволюцію від використання м’язової сили та 

застосування повітряних (пневматичних) машин для руху у надводному та 

підводному положеннях, з розвитком техніки наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст., зокрема електричних акумуляторів та електромоторів, вдалося 

частково вирішити проблему двигуна для підводного човна.  

Після багаторічних досліджень і дослідів на початку ХХ ст. загальне 

визнання отримала подвійна система двигунів для субмарин: для руху на 

поверхні води бензиновий або газоліновий двигун, а під водою 

електромотор, який живиться від акумулятора. Наступним прогресивним 

кроком стало створення та використання на підводних човнах для 

надводного ходу дизельного двигуна.  

Вдале вирішення цієї проблеми, як і інших, зокрема широкий розвиток 

оптики, що дала перископ, і вдосконалення торпедної зброї зумовило 

значний стрибок у розвитку підводних човнів, що у подальшому повною 

мірою продемонстрували свої якості і здобули право на рівне, а потім і на 

перше місце серед інших класів бойових кораблів у боротьбі на морських 

комунікаціях противника та при виконанні інших численних завдань як у 

відкритому морі, так і в прибережних районах. 
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CREATION OF SUBMARINE ENGINES ON THE DOMESTIC 

TERRITORY (THE SECOND HALF OF THE XIX – THE BEGINNING 

OF THE XX CENTURY) 

 

The article revealed the process of development of engineering decisions on 

creation of engines for submarines in the second half of XIX – beginning of 

XX century. The activities of local inventors on the solution of the problem of 

engine development that would ensure the movement of the submarine, as a special 

class of combat ships, in surface and underwater position, are reflected. Having 

started from the pedal and manual drive for the submarines movement, the 
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comprehensively designers improved the engines, creating and installing gasoline 

and kerosene motors, electric motors and diesel engines, which provided an 

increase in radius of boats.  

Keywords: submarine, engine, engine, steam machine, gasoline motor, 

kerosene motor, diesel engine, electric motor. 
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ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ФЛОТІВ 

КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ДЕРЖАВ ХХ СТОЛІТТЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано історичний досвід створення флотів 

континентальних держав минулого та їх вплив на державну політику. 

Показано переваги застосування військово-морських сил у сучасних умовах, 

здійснено спробу обґрунтувати необхідність будівництва в Україні 

потужного флоту як гаранта захисту її суверенітету. 

Ключові слова: військово-морські сили, український флот, морська 

держава. 

 

На даний час Військово-Морські Сили Збройних Сил України (далі – 

ВМС ЗС України) знаходяться у процесі відродження. Проте, на відміну від 

подій 1991–1997 років, це відбувається в умовах агресії більш могутньої 

сусідньої держави [3], за відсутності розвиненої інфраструктури військово-

морських баз та вкрай обмеженої кількості корабельного складу, тобто 

практично “з нуля”. 
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Обґрунтовуючи необхідність відновлення бойового складу ВМС ЗС 

України та уникнення тенденції будівництва “флоту прибережного плавання”, 

на наше переконання, варто звернутися до історичного минулого створення 

флотів. При цьому нас цікавить не лише досвід створення військово-морських 

сил сучасних провідних морських держав, а насамперед досвід країн, де 

військово-морські сили ніколи не були основним видом збройних сил, 

зокрема, Німеччини та Радянського Союзу у 20–40-х роках минулого століття. 

Варто зазначити, що досвід створення військово-морського флоту цих 

країн у період між двома світовими війнами в сучасних умовах російської 

агресії не втрачає своєї актуальності. Він дає змогу врахувати основні 

напрями створення флотів і полегшити формування сучасних поглядів на 

формування програми будівництва ВМС ЗС України на найближчі роки. 

Метою статті є здійснення аналізу створення флотів континентальних 

держав та їх вплив на державну політику. 

Говорячи про будівництво флоту, варто згадати творців першого 

регулярного флоту – мореплавців Криту. Давня цивілізація Криту була 

заснована ще в IV тисячолітті до нашої ери та з кінця III-го і майже до 

середини II-го вона була наймогутнішою морською державою, що безмежно 

панувала на Середземному морі [11, с. 23]. Талассократія Криту трималася на 

міцному флоті, саме це давало змогу заселити острови Егейського моря та 

заснувати колонії на островах Кіпр, Родос і Сицилія, а також контролювати 

узбережжя Балканського півострова. Проте близько 1470 року до нашої ери 

від виверження вулкана на о. Санторін (о. Тера) флот Криту був повністю 

знищений, що призвело до захоплення країни сусідньою державою та 

зникнення могутньої цивілізації [11, с. 25]. 

У середні віки армади вітрильних кораблів також сприяли становленню 

могутніх імперій Заходу і Сходу. Їм на зміну прийшли пароплави, лінкори, 

броньовані кораблі та підводні човни, що також були важливим важелем 

державної політики. Після Другої світової війни найчастіше у локальних 

війнах і збройних конфліктах застосовувалися флоти. Так, наприклад, 
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керівництво США більше 260 разів застосовувало свої збройні сили, з них у 

80% випадків – військово-морські сили, у 55% – повітряні сили і тільки в 

20% – сухопутні війська [1, с. 14]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що сьогодні саме військово-морським 

силам відводиться провідна роль у реалізації сучасної воєнної стратегії 

США. Адже вважається, що флот є найуніверсальнішим видом збройних сил 

та здатний вирішувати завдання не лише на океанському та морському 

просторі, а й на приморських напрямках і навіть у глибині сухопутних 

театрів воєнних дій.  

Підкреслимо, що основними перевагами у застосуванні військово-

морських сил є те, що: 

по-перше, їх можна ефективно застосовувати як у мирний, так і 

воєнний час; 

по-друге, військово-морські сили є постійною стратегічною загрозою 

будь-якій державі (це пов’язано з тим, що в межах досяжності сучасних 

високоточних засобів ураження флоту (до 500 км від узбережжя) знаходиться 

близько 70% населення світу й зосереджено до 80% його економічного 

потенціалу;  

по-третє, флот, знаходячись у міжнародних водах, не залежить від 

чийогось дозволу на використання іноземних портів, аеродромів та 

територій, що дає змогу уникнути дуже вартісного і довготривалого 

перекидання сил із континентальної частини США та необхідності 

добиватися згоди країн даного регіону на дислокацію військ США на своїй 

території [2].  

До того ж бойові кораблі і судна забезпечення військово-морських сил 

США можуть оперативно опинитися у районі виникнення конфліктних 

ситуацій та тривалий час знаходитися у нейтральних водах у високому ступені 

готовності, при цьому не порушуючи суверенітет інших держав [1, с. 14–15].  

Безумовно, основними чинниками, що визначають склад військово-

морських сил, зокрема ВМС ЗС України, є геополітична обстановка, 
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спроможності національної економіки та воєнно-економічного потенціалу 

держави, розвиток вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, а також завдання, 

що покладаються на флот [2]. Однак нам відомо багато прикладів, коли 

навіть держави зі слабкою економікою будували свій флот, спроможний 

протистояти зовнішнім загрозам. Однією з таких держав був СРСР. 

Після Жовтневої революції 1917 року флот молодої радянської держави 

нараховував близько 17 лінкорів, 14 крейсерів, 90 ескадрених міноносців, 

22 міноносці, 43 підводних човни, 124 тральщики, 48 морських і річкових 

канонерських човнів, 8 гідроавіатранспортів і плавбазу гідроавіації, 

82 сторожових катери тощо. Навіть після затоплення частини кораблів 

Чорноморського флоту в Новоросійську та втрат за часи громадянської війни 

[4] флот у цілому був здатний протистояти силам сусідніх держав та вести 

активні дії на закритих морських театрах воєнних дій. Однак воєнно-політичне 

керівництво Радянського Союзу не бажало обмежуватися лише закритими 

морськими театрами. 

Тому, незважаючи на скрутне становище в країні, у жовтні 1920 року 

Постановою Ради Праці і Оборони ремонт флоту було визнано одним із 

найважливіших завдань держави. Згодом на V Всеросійському з’їзді 

Російського комуністичного союзу молоді 16 жовтня 1922 року було 

прийнято рішення про шефство комсомолу над воєнно-морським флотом 

держави. Завдяки цім рішенням у стислі терміни було відремонтовано і 

введено в дію багато бойових кораблів [10].  

Станом на 22 червня 1941 року військово-морський флот СРСР 

нараховував 3 лінкори, 9 крейсерів (у тому числі 2 навчальних), 

47 ескадрених міноносців, 96 тральщиків, 23 канонерських човни, 

219 підводних човнів, 20 мінних загороджувачів, 20 моніторів, 

22 сторожових кораблі, 41 сторожовий катер, 186 торпедних катерів, 

96 броньованих катерів та 72 катери-мисливці, а також 2665 літаків [8]. 

Наявність достатньої кількості кораблів сприяла відсічі агресивним 

намірам німецького командування і дала змогу зірвати його плани щодо 
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руйнування військово-морських баз. Варто додати, що у 1941 році саме 

бомбардувальники морської авіації вперше здійснили наліт на Берлін у 

відповідь та призвели сильний психологічний вплив на агресора. Звичайно, 

це було наслідком налагодженої взаємодії флоту з авіацією [4].  

Варто зазначити, що багато уваги приділялося також підготовці 

флотських фахівців. Так, наприклад, за наказом Революційної військової 

ради СРСР № 2303 від 17 жовтня 1923 року були створені Вищі спеціальні 

курси командного складу флоту, а через два місяці вони були віднесені до 

розряду вищих навчальних закладів. Курси включали артилерійський, мінний 

і штурманський класи, а також клас підводного плавання. Тільки за період 

1928–1940 років курси закінчили більше 2500 командирів [6]. 

У ті ж роки схожі події відбувалися в іншій континентальній державі. 

Як відомо, 8 серпня 1918 року політичне керівництво Німеччини було 

змушене підписати Версальський договір, що офіційно завершив Першу 

світову війну. Відповідно до цього договору збройні сили Німеччини 

обмежувалися 100-тисячною сухопутною армією, а значна частина 

Імператорських військово-морських сил передавалася Англії у якості 

контрибуцій [7]. Отже, у складі військово-морських сил Німеччини 

залишилось 8 лінкорів (з них 2 у резерві), 8 легких крейсерів (з них 2 у 

резерві), 16 ескадрених міноносців (з них 4 у резерві) та 16 міноносців (з них 

4 у резерві), при цьому було заборонено мати авіацію та підводні човни. 

Проте, незважаючи на кризу в економіці Німеччини, зупинку багатьох 

промислових підприємств та суворі міжнародні обмеження Версальського 

договору щодо збройних сил, воєнно-політичне керівництво держави 

прийняло рішення про будівництво крейсерів. Хоча під час будівництва 

першого корабля, легкого крейсера “Емден” в умовах обмеженого 

фінансування була використана проєктна документація крейсерів старого 

типу (“Кенігсберг II”), його спуск на воду в 1925 році став першим кроком до 

повернення величі німецького військово-морського флоту. Надалі були 

закладені легкі крейсери серії “К” за новими проєктами [9].  
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Також велися роботи й у галузі теорії війни на морі. Так, концепція 

застосування флоту під час Першої світової війни була ретельно переглянута 

та врахована негативна роль винятково континентального мислення 

німецького військового керівництва. Не відмовляючись від ідеї 

американського адмірала Альфреда Мехена щодо завоювання панування на 

морі, німецьке командування відкинуло думку про морське бойовище як 

головний чинник у протиборстві флотів та обрало за основу праці 

Вольфганга Вєгєнера щодо необхідності створення океанського флоту із 

розвиненою системою базування на Півночі (Норвегія) та Півдні (Франція) 

для ведення війни на комунікаціях противника. 

З метою збереження підводного флоту у 1922 році німецьке 

командування в обхід Версальського договору придбало через сторонніх осіб 

голландську фірму “Ingenieurskaantor voor Scheepsbouw”, що спроєктувала 

кілька типів підводних човнів за замовленням інших країн. Саме ці проєкти у 

подальшому стали основою німецьких підводних човнів. У 1933 році в 

Німеччині була створена школа протичовнової оборони 

“Unterseebootsabwehrschule”, що готувала також фахівців для підводного 

флоту. 

Оскільки умови Версальського договору передбачали наявність 

протиповітряної зброї, у 1928 році уряд Німеччини санкціонував придбання 

кількох гідропланів для збройних сил у якості “об’єктів для навчальних 

стрільб”, що дало змогу готувати пілотів для морської авіації. 

У листопаді 1932 року була затверджена довгострокова програма 

модернізації флоту, відповідно до якої у державі планувалося будівництво 

надводних кораблів, а також створювалися умови для будівництва підводних 

човнів і морської авіації. 

З приходом до влади в Німеччині націонал-соціалістів у березні 

1935 року Адольф Гітлер офіційно заявив про денонсацію обмежувальних 

статей Версальського договору, а під час переговорів із урядом 

Великобританії (з 04.05.1935 до 18.06.1935) був підписаний новий договір, 
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що цілком задовольняв вимоги Німеччини [5]. Відповідно до цього договору 

флот Німеччини складав 35% надводних кораблів та 45% підводних човнів у 

співвідношенні до флоту Британської імперії. Відтак, Німеччина отримала 

право на флот загальним водозміщенням 427344,25 т, що урівнювало його з 

флотами Франції та Італії та створювало певний паритет сил на морських 

театрах. 

Виходячи з цього, можна зробити певні висновки. По-перше, навіть 

економічно ослаблені держави можуть збудувати військово-морські сили, які 

будуть здатні протистояти загрозам із морського напрямку та забезпечувати 

захист своїх інтересів на морі. По-друге, ще з давніх часів існування та 

розвиток будь-якої морської держави багато в чому залежали від наявності у 

неї потужного морського флоту. Відносна дешевизна морських перевезень 

сприяла розвитку торговельних відносин між державами, а флот був здатний 

їх забезпечити. Навіть захоплення нових територій та створення колоній у 

першу чергу мало на меті розвиток торгівлі. 

Таким чином, світова історія доводить необхідність мати в Україні 

розвинуті військово-морські сили, але основою їх створення і розвитку є 

відповідна спрямованість зовнішньої політики держави, яка формує її 

військову, зокрема військово-морську доктрину. На її підставі визначаються 

завдання, роль і місце флоту в захисті національних інтересів [2]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ 

ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Стаття підготовлена на основі вивчення досвіду участі національних 

збройних сил та інших військових формувань під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру за 

останні 40 років. Особливу увагу приділено аваріям на Чорнобильській 

атомній електростанції, атомній електростанції “Фукусіма-1”, 

виробничому підприємстві “Азот” м. Йонава тощо. 

Результати дослідження можуть бути використані при організації 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і 

воєнного характеру та здійсненні управління техногенною безпекою за 

рахунок мінімізації ризику для задіяного особового складу.  

Ключові слова: аварія, ліквідація наслідків, надзвичайні ситуації, 

збройні сили, військові формування. 

 

За останні десять років кількість надзвичайних ситуацій у світі 

збільшилася в 2,3 рази, а витрати на їх ліквідацію зросли у 12 разів [1]. Так, 

лише за друге півріччя 2018 року жертвами надзвичайних ситуацій стали 

46 тисяч осіб, більше половини з них припадає на надзвичайні ситуації 

воєнного характеру, які виникали у різних зонах ведення бойових дій (Сирія, 
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Ірак, Афганістан, Схід України, Лівія, Йемен, Синайський півострів, 

Палестина та інші) [2–5].  

Аналіз організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру свідчить про стійку тенденцію 

залучення до цього процесу військ (сил) національних збройних сил. Відомо 

близько 300 випадків застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру за останні 

десятиріччя. Головна мета ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

полягає у досягненні максимальних результатів із мінімальним ризиком як 

для населення, так і для особового складу військ (сил), що беруть участь у 

ліквідації цих наслідків [6; 7]. У провідних країнах світу відбуваються 

докорінні зміни в характері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Від 

масштабних дій (залучення значної кількості сил як після катастрофи на 

Чорнобильській АЕС) ці країни переходять до конкретних, цілеспрямованих і 

обґрунтованих дій мінімально необхідним складом сил та з мінімальним 

ризиком для нього [8]. Це зумовлює зміну, або трансформацію основних 

підходів, принципів, форм і способів щодо застосування військ (сил) під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Означене базується на 

необхідності дослідження досвіду застосування збройних сил та інших 

військових формувань провідних країн світу під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру.  

Сучасні наукові дослідження організації ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій носять міждисциплінарний характер, оскільки теорія 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуації синтезується з дослідженнями 

проблематики безпечності професійної діяльності, зокрема ризику під час 

виконання особовим складом завдань в умовах надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного і воєнного характеру.  

Незважаючи на те, що фінансування наукових досліджень в області 

організації та здійснення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій постійно 

зростає, дуже мало наукових досліджень присвячено питанням пошуку нових 
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або трансформації відповідно до сучасних умов існуючих підходів, 

принципів, концепцій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного і особливо воєнного характеру, зокрема щодо 

участі національних збройних сил у ліквідації таких ситуацій із урахуванням 

ризику їх застосування [9; 10].  

Це підтверджує актуальність та перспективність досліджень 

проблематики застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Метою статті є висвітлення досвіду застосування національних 

збройних сил та інших військових формувань під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного і воєнного характеру. 

Широке застосування військ (сил) національних збройних сил 

пов’язане зі зростанням кількості та масштабами надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного та особливо воєнного характеру; недостатніми 

можливостями сил, що за своїм функціональним призначенням мають 

ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, малими термінами їх 

застосування у відриві від стаціонарних баз забезпечення; відсутністю у цих 

сил мобілізаційних резервів тощо. За таких умов національні збройні сили, 

спираючись на свої оперативні, організаційні, мобілізаційні, технічні та інші 

можливості, наявну систему військового управління, стають основним 

ресурсом держави під час ліквідації наслідків масштабних надзвичайних 

ситуацій [10]. 

Аналіз досвіду ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного і воєнного характеру свідчить про те, що в усіх 

операціях із ліквідації широкомасштабних надзвичайних ситуацій 

застосовувалися національні збройні сили: ліквідація наслідків морської 

повені (США, 2007 р.), землетрусу (Вірменія, 1988 р., Китай, 2009 р.), цунамі 

та аварії на АЕС (СРСР, Україна 1986–1990 рр., Японія, 2011 р.), аварії на 

хімічних підприємствах (СРСР, 1971, 1986, 1987 рр.; Російська Федерація, 

1995, 2005, 2007 рр.), масштабних лісових і торф’яних пожеж (СРСР, 
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Російська Федерація у 1986, 1991, 2010, 2019 рр.), вибухів на складах 

боєприпасів (Російська Федерація, Україна, Киргизія) тощо. 

Широке застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій пов’язане зі: зростанням кількості надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного і особливо воєнного характеру 

(Афганістан, Сирія, Схід України тощо); деякими “підводними каменями” у 

системі ринкових економічних відносин держав, пов’язаними з 

комерціалізацією суспільства; недостатніми можливостями національних 

міністерств із надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків масштабних 

надзвичайних ситуацій; необхідністю ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у найкоротші терміни з мінімальним ризиком для особового складу 

та інше [11].  

Розглянемо деякі приклади застосування національних збройних сил 

під час ліквідації наслідків широкомасштабних надзвичайних ситуацій. У 

1979 році на американській АЕС “Три-Майл Айленд” виникло пошкодження 

активної зони реактору другого блоку з викидом радіоактивних речовин у 

внутрішній простір реакторного приміщення і подальшим обмеженим 

викидом за межі виробничого майданчика. Прямі збитки від аварії склали 

1 млрд дол. США [12; 13]. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було 

залучено Національну гвардію США, підрозділи радіаційного, хімічного і 

біологічного захисту та інженерних військ збройних сил США. Загальна 

чисельність сил та засобів складала 7500 військовослужбовців. 

Основними завданнями збройних сил були: ведення радіаційної 

розвідки та організація спостереження, оповіщення, встановлення масштабів 

та наслідків надзвичайної ситуації; медична та гуманітарна допомога 

населенню; проведення заходів спеціальної обробки (СО) території та 

техніки. Час виконання завдань збройними силами склав до 3 років. 

Основною проблемою організації заходів була неготовність залучених сил і 

засобів до виконання завдань в умовах радіаційного зараження та значний 

ризик для військ (сил) [14].  
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У 1984 році на заводі американської компанії “Юніон-Карбайд” із 

виробництва інсектицидів у місті Бхопал (Індія) відбувся викид 

метилізозианіта. Воднораз загинуло 3 тис. осіб, протягом наступних п’яти 

років від отруєння померло ще 18 тис. осіб. У цілому, унаслідок катастрофи 

постраждало понад 160 тис. осіб. Основним фактором ураження стало 

хімічне зараження повітря й місцевості. Умови розповсюдження зараженого 

повітря були посилені флуктуацією напрямку вітру за добу понад 

180
0
 [12; 13].  

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено збройні 

сили Індії, пізніше збройні сили США та Великої Британії. Загальна 

чисельність сил та засобів збройних сил в перші три доби після аварії 

складала 13 000 військовослужбовців, у подальшому угруповання збройних 

сил було збільшено до 78 000 осіб, серед яких 1780 фахівців збройних сил 

інших держав. Основними завданнями збройних сил Індії та інших держав 

були: встановлення масштабів та наслідків надзвичайної ситуації, 

оповіщення; медична, ветеринарна та гуманітарна допомога населенню 

(забезпечення водою та продовольством); проведення заходів спеціальної 

обробки (СО) території та техніки (речовина метилізозианіт призводить до 

зараження повітря та стійкого зараження місцевості), поховання загиблих. 

Основною проблемою організації заходів стала неготовність залучених сил і 

засобів до виконання завдань в умовах хімічного зараження та ризик для 

військ (сил) [14]. 

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року виникла аварія на Чорнобильській 

АЕС із руйнуванням реактора РБМК-1000 і викидом радіоактивних речовин 

сумарною активністю 5
.
10

7
Кл, що були рознесені повітряними потоками на 

тисячі кілометрів. Відбулося радіоактивне забруднення значної території, у 

тому числі і країн Європи, негативного впливу зазнало навколишнє природне 

середовище і здоров’я місцевого населення. Найбільшою мірою 

радіоактивного забруднення зазнали території України, Білорусі та Росії. В 

Україні загальна площа радіоактивно забруднених територій по цезію 
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складає 53,5 тис. км
2
. На забруднених територіях опинилось 2293 населених 

пункти, що змусило евакуювати й переселити майже 72 тис. осіб [14; 15].  

У перші години катастрофи до ліквідації наслідків були залучені тільки 

відомчі формування Міненерго і Мінсредмаша СРСР, МВС, сили Цивільної 

оборони (ЦО), підготовлені до цієї роботи. Початок робіт показав, що вжитих 

заходів недостатньо. Терміновість проведення робіт вимагала необхідного 

залучення спеціальних підрозділів Міністерства оборони і Цивільної 

оборони, тому за рішенням Міністра оборони СРСР станом на 27 квітня 

1986 року військово-транспортними літаками було доставлено оперативну 

групу мобільного загону для ліквідації наслідків радіаційної аварії 

(272 особи, 65 од. техніки) хімічних військ, окремий механізований полк і 

батальйон спеціального захисту Цивільної оборони, а також медичні частини 

для здійснення медичної допомоги населенню. Крім того, для забезпечення 

роботи військ і цивільних формувань 30 квітня у район катастрофи прибула 

тилова база [15]. 

Станом на 2 травня до ліквідації наслідків катастрофи додатково було 

залучено 20 частин і окремих підрозділів, задіяно більше 16 000 осіб та 

1300 одиниць спеціальної і військової техніки.  

Було проведено розгортання з’єднань і частин, які не мали за своєю 

організаційною структурою, призначенням і технічним оснащенням аналогів 

у минулому. З метою координації дій різних родів військ збройних сил у 

районі ЧАЕС була створена Оперативна група Міністерства оборони СРСР 

під керівництвом Головнокомандувача військами Південно-Західного 

напрямку генерала армії І.А. Герасимова. Станом на 9 травня додатково були 

сформовані і розгорнуті дві бригади і сім полків хімічного захисту, 17 травня 

було задіяно два інженерно-дорожніх полки для зведення водоохоронних 

споруджень з метою запобігання розповсюдження радіоактивних речовин. 

Для створення Чорнобильського оперативного угруповання військ були 

задіяні мобільні резерви військових округів, а саме: Московського, 
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Північнокавказького, Середньоазіатського, Приволзько-Уральського і 

Сибірського. 

Станом на серпень 1986 року екологічна ситуація призвела до 

створення Чорнобильського угруповання військ чисельністю близько 40 тис. 

осіб. У доповідній записці штабу Цивільної оборони СРСР про хід ліквідації 

аварії на ЧАЕС повідомлялось, що станом на 31 серпня 1986 р. у ліквідації 

наслідків катастрофи на ЧАЕС брало участь 111 з’єднань і частин загальною 

чисельністю близько 39 245 осіб, включаючи 32 тис. осіб, призваних із 

запасу, та 10 тис. одиниць техніки, у тому числі мотострілкова дивізія, дві 

бригади хімічного захисту, 23 полки (в т.ч. оперативно механізовані 

Цивільної оборони), 28 батальйонів, 49 окремих рот [15]. 

Основу сил і засобів складали хімічні та інженерні війська, Цивільна 

оборона, а також медичні батальйони і частини мотострілкової дивізії. 

Заходи з дезактивації проводились під керівництвом Генерального штабу 

Збройних Сил СРСР. Характер державного рівня та унікальність завдань 

вимагали особливої організації структури управління військами і силами. 

Були створені оперативні управління при Генеральному штабі, головному 

штабі Військово-Повітряних Сил (ВПС), управліннях начальників хімічних 

та інженерних військ, головних та центральних управліннях Міноборони. У 

районі катастрофи було розгорнуто робочий орган Міністерства оборони 

СРСР – Оперативну групу МО СРСР [14; 15]. 

За весь період застосування Збройних Сил СРСР у ліквідації наслідків 

катастрофи взяли участь понад 500 000 військовослужбовців. Загальна 

чисельність представників інших центральних органів виконавчої влади, 

установ, організацій склала 210 000 осіб. Чисельність населення, яке 

постраждало від надзвичайної ситуації на ЧАЕС на території СРСР, складає 

56 000 000 осіб [15]. 

При цьому основною проблемою при застосуванні військ (сил) у 

надзвичайній ситуації була організація заходів радіаційної безпеки та 
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недопущення переопромінення особового складу, тобто урахування рівня 

ризику [14].  

1 лютого 1988 року сталася катастрофа залізничного вантажного потяга 

з небезпечними хімічними речовинами (НХР) у м. Ярославль (СРСР). О 

00 годин 25 хвилин 1 лютого 1988 року зазнали аварії 7 вагонів із гептилом, 

що відноситься до НХР 1 класу, при цьому відбувся витік 750 кг цієї 

речовини. Унаслідок надзвичайної ситуації виник осередок зараження 

площею 5000 м
2
. У зоні ураження опинилося 3000 осіб [1]. У ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації було задіяно близько 2000 особового складу 

та більше 1000 одиниць техніки. 

4 червня 1988 року о 9 годині 32 хвилини сталася надзвичайна ситуація 

на залізничній станції Арзамас. Внаслідок вибуху трьох вагонів із 117,6 т 

промислової вибухівки виникла воронка еліптичного вигляду з найбільшим 

діаметром 85 метрів, найменшим – 28, глибиною 8–10 метрів. Впливу вибуху 

зазнали 957 будинків. Повністю було знищено 44 будинки, загинула 91 особа 

загинула, 333 – госпіталізували. До ліквідації аварії було залучено 

1000 військовослужбовців Московського військового округу, 80 одиниць 

техніки. Особовий склад взяв участь у розборі завалів, евакуації 

постраждалого населення, похованні загиблих, проведенні охоронних заходів 

тощо.  

7 грудня 1988 у Вірменський РСР року стався землетрус. За даними 

сейсмологічної служби СРСР, сила підземних поштовхів у районі міста 

Ленінакану склала більш 10 балів і охопила територію з населенням більше 

700 000 людей. Унаслідок надзвичайної ситуації найбільше постраждали 

населені пункти Ленінакан, Спітак, Кіровокан, Степанаван і сім сільських 

районів. Такого рівня землетрусу на територіях Закавказзя до того ще не 

було [14]. 

Державною комісією в районі надзвичайної ситуації було прийнято 

рішення залучити сім полків інженерних військ, вісім полків Цивільної 

оборони, 21 частину та підрозділи тилового і технічного забезпечення, три 
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передових польових шпиталі, 10 медичних рот, два санітарно-епідемічних 

загони, два полки транспортної та армійської авіації. Система управління 

базувалася на 21-му польовому вузлі зв’язку. Більшість військових частин 

були розгорнуті до штатів військового часу [14]. Загалом було залучено 

понад 39000 осіб особового складу збройних сил та 51000 – невоєнізованих 

формувань.  

У ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з-під завалів було 

вилучено 39795 осіб (з них 15254 людини живими), евакуйовано 119318 осіб 

(з них 79750 осіб за межі республіки), вивезено 540 тис.м
3 

зруйнованих 

будівель, розчищено 122 км доріг. У ході виконання завдань із надання 

допомоги населенню в районі було розгорнуто 67 пунктів харчування та 

7 хлібозаводів [14].  

20 березня 1989 року об 11.15 у литовському місті Йонава на 

виробничому товаристві “Азот” внаслідок порушення технологічного циклу 

сталося руйнування ізотермічної ємності з виливом 7000 т аміаку і пожежею 

на складі з 25000 азотних добрив [14; 16]. Під час аварії загинуло сім осіб, 

60 зазнали опіків і ураження органів дихання, 40 тис. осіб було евакуйовано з 

небезпечної зони. Площа розповсюдження небезпечних речовин у повітрі 

сягнула 1300 км
2
 [14; 17]. Хмара небезпечних хімічних речовин 

розповсюджувалася в напрямку міста Укмерге. Глибина розповсюдження 

становила 35–40 км, ширина в м. Йонава – 800 м, на максимальній відстані – 

2000 м, висота хмари – до 800 м. Із населених пунктів Йонава, Шихай, 

Упникай, Паномерей, Сета, Ягрой і Жейнай було евакуйовано близько 

40000 осіб. Населення повернулося на місця свого постійного проживання 

через 4 доби. Унаслідок надзвичайної ситуації 8 осіб загинуло, 61 – було 

госпіталізовано [13]. У ліквідації наслідків надзвичайної ситуації взяло 

участь два полки Цивільної оборони, полк хімічного захисту ПрибВО, 

інженерний спеціальний полк, зведений мобільний загін, вузол зв’язку, 

польовий шпиталь ПрибВО, шість вертольотів УрВО, сили і засоби МВС 
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республіки та гірничорятувальники з Білоруської РСР та Української РСР. До 

евакуації населення було залучено 800 автобусів [14]. 

3 червня 1989 року сталася залізнична катастрофа у Башкирській 

АРСР, коли при проходженні зустрічних пасажирських поїздів стався вибух 

газоповітряної суміші вуглеводнів потужністю 250–300 т у тротиловому 

еквіваленті. Унаслідок катастрофи загинуло 780 осіб. У ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації взяло участь 11,5 тисяч військовослужбовців і понад 

1500 одиниць техніки [18].  

Чисельність залучених сил і засобів ЗС України у ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації (повені) в Закарпатській області та у західних областях 

України у 1994 році становила 700 осіб особового складу і 65 одиниць 

техніки. Термін виконання робіт становив 12 днів. Під час виконання 

спеціальних робіт було евакуйовано в безпечні зони і райони більше 700 осіб, 

150 голів свійської худоби, 40 автомобілів, 200 м
3
 майна. Крім того, було 

пророблено 1500 м проходів та відновлено 250 м доріг, встановлено 

13 тимчасових мостів та переправ, виконано більше 15000 м
3
 земляних робіт. 

Забезпечено харчуванням 1500 осіб на добу [14].  

Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (повені) в Закарпатській 

області: 

1997 рік – чисельність залучених сил і засобів ЗС України складала 

300 осіб і 35 одиниць техніки. Термін виконання робіт – 14 днів. Під час 

виконання спеціальних робіт було евакуйовано в безпечні зони і райони 

більше 800 осіб, 350 голів свійської худоби, пророблено 2500 м проходів та 

відновлено 450 м доріг, встановлено 4 тимчасових мости та переправи, 

виконано більше 15000 м
3
 земляних робіт [14]; 

2004, 2005, 2008 роки – чисельність залучених сил і засобів ЗС України 

складала 1200 осіб і 78 одиниць техніки у 2004 році, 3560 осіб і 211 одиниць 

техніки у 2008 році, 960 осіб і 120 одиниць техніки у 2010 році. До 

управління наявними силами було залучено органи управління Генерального 

штабу України, Армійських корпусів. Під час виконання заходів ЗС України 
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було евакуйовано з небезпечних зон 3400 осіб, більш 2000 голів свійської 

худоби та сотні тонн особистого майна громадян. Під час ліквідації наслідків 

повеней виконано 37 500м
3
 земляних робіт [14]. 

11 вересня 2005 року сталася морська повінь у Новому Орлеані (США), 

унаслідок якої під водою висотою від 1 до 5,5 м опинилося 60% території 

міста. Постраждала 21 000 тис. людей, загинули та пропали безвісти 

3000 осіб. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 

Національну гвардію США, підрозділи оперативного та медичного 

забезпечення Армії США. Загальна чисельність залучених сил складала 

37 000 військовослужбовців. Основними завданнями збройних сил були: 

ведення інженерної розвідки та організація спостереження, оповіщення, 

встановлення масштабів та наслідків надзвичайної ситуації; медична і 

гуманітарна допомога населенню; проведення заходів санітарної обробки. 

Час виконання завдань збройними силами склав до 2 років. Основною 

проблемою організації заходів стала неготовність залучених сил і засобів до 

виконання завдань в умовах міста (мегаполісу) та певний ризик для військ 

(сил) [14].  

16 липня 2007 року о 16.55 у Буському районі Львівської області на 

перегоні Красне – Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн 

товарного потяга з жовтим фосфором. Унаслідок сходження цистерн було 

пошкоджено 50 м залізничної колії. Під час гасіння пожежі утворилася хмара 

з продуктів горіння. Площа забруднення місцевості склала 1000 м
2
, площа 

зараження повітря – 90 км
2
. Загальна чисельність залучених сил і засобів 

складала 1300 осіб та 200 одиниць техніки, загальний час заходів становив 

8 днів. Завданнями ЗС України було: пилопридушення; хімічна розвідка; 

хімічне спостереження; тилове забезпечення сил, задіяних у ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації [14]. 

11 березня 2011 року сталася аварія на атомній електростанції у 

префектурі Фукусіма (Японія) – радіаційна аварія, що за заявою японських 

авторитетних осіб мала 7-й рівень за шкалою МАГАТЕ. Ліквідація наслідків 

http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%28%D1%81%D0%BC%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9
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надзвичайної ситуації продовжується до тепер. Крім того, 11 березня 

2011 року у східних префектурах Японії після землетрусу та цунамі виникла 

складна надзвичайна ситуація, унаслідок якої загинуло та пропало безвісти 

більше 24 500 осіб [1; 19]. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

залучалися Сили самооборони Японії, загальна чисельність яких склала 

понад 11 тисяч військовослужбовців. Основними завданнями Сил оборони 

Японії були: ведення радіаційної розвідки та організація спостереження, 

оповіщення, гасіння (охолодження) реакторів з повітря, встановлення 

масштабів та наслідків надзвичайної ситуації; допомога постраждалому 

населенню; гуманітарна допомога населенню; проведення заходів 

спеціальної обробки території та техніки. Основною проблемою організації 

заходів із ліквідації наслідків була неготовність залучених сил і засобів до 

виконання завдань в умовах радіаційного зараження та значні ризики для 

військ (сил) [14; 19].  

Землетрус та цунамі у північно-західних префектурах Японії 

(11 березня 2011 року) зумовили залучення до ліквідації наслідків понад 

41 000 військовослужбовців Сил самооборони Японії, основними завданнями 

яких були: пошуково-рятувальні роботи, оповіщення, встановлення 

масштабів та наслідків надзвичайної ситуації, медична і гуманітарна 

допомога населенню, створення проходів, розбирання завалів тощо. 

Основною проблемою організації заходів стала неготовність залучених сил і 

засобів до виконання завдань в умовах хімічного, біологічного зараження та 

значні ризики для населення та військ (сил) Сил самооборони Японії [14; 19]. 

Досвід війн ХХ сторіччя, локальних війн і воєнних конфліктів початку 

ХХI сторіччя обумовлює тенденцію щодо використання надзвичайних 

ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах в інтересах збройної боротьби. 

Слід зазначити, що, незважаючи на вимоги міжнародного гуманітарного 

права та законодавства у сфері війни, збройні сили країн світу в тій чи іншій 

формі використовують у своїх інтересах надзвичайні ситуації та їх наслідки і 
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сьогодні. Дослідимо приклади використання наслідків надзвичайних 

ситуацій в інтересах збройної боротьби [20]. 

У 1940 р. спеціальні підрозділи бельгійських збройних сил зруйнували 

гідротехнічні споруди, що призвело до надзвичайної ситуації із затопленням 

великої території водами Північного моря. Метою створення надзвичайної 

ситуації була затримка просування німецьких військ на рівнинну частину 

Бельгії. Затоплення упродовж 1–2 діб території у 1171 км
2
 змусило німецьке 

командування змінити напрямок свого головного удару.  

У 1943–1945 роках масовані бомбардування запалювальною зброєю 

великих міст, таких як Гамбург, Дрезден в Німеччині та Токіо, Йокогама в 

Японії призвели до ініціювання надзвичайної ситуації типу “вогневого 

шторму”, що призвело до значних втрат серед населення, сумірних із 

втратами в епіцентрах ядерних вибухів у Хіросімі і Нагасакі. Так, унаслідок 

вогневого шторму в Дрездені за оцінками спеціалістів загинуло до 

135 000 осіб (за даними німецьких джерел – 200 000 осіб, за американськими 

джерелами – 230 000), що дорівнює втратам від атомного бомбардування 

Хіросіми, де за офіційними даними загинули й зникли безвісти 92 133 особи 

[21]. 

У 1981 р. збройні сиди Ізраїлю вісьмома літаками нанесли удари по 

Іракському ядерному центру у Туаейте, що спричинило загибель 11 людей та 

радіаційне зараження технічної території в 0,12 км
2
. Наслідки надзвичайної 

ситуації і руйнування частини обладнання та устаткування призвело до 

припинення роботи зазначеного центру. Сам факт надзвичайної ситуації 

призвів до згортання в місті представництва іноземних фахівців [9; 10]. 

У 1999 році війська НАТО здійснили більше 35 000 вильотів на 

Югославію. В операції застосовували понад 1000 бойових літаків. Було 

запущено понад 10 000 крилатих ракет й скинуто понад 79 000 т вибухових 

речовин, включаючи щонайменше 152 контейнери з 450 касетними та 

графітовими бомбами. При цьому основною метою ураження потенційно 

небезпечних об’єктів було знищення нафтохімічних і нафтопереробних 
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підприємств, що спричинило значні забруднення території, водоймищ та 

призвело до надзвичайної ситуації, пов’язаної із забрудненням водозабірних 

об’єктів міст і селищ Югославії. Крім того, застосовувалися боєприпаси з 

урановими серцевинами, що спричинило зараження радіоактивними 

речовинами площі у 12,4 км
2
 [9; 10; 22]. 

Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у більшості країн 

ставляться практично однакові основні завдання, а саме: оповіщення; 

евакуація; виявлення i визначення небезпечних районів; забезпечення 

захисними спорудами i їх облаштування; рятувальні роботи та ліквідація 

наслідків; медичне обслуговування, що включає першу медичну допомогу; 

термінове забезпечення житлом i харчуванням; термінове надання допомоги; 

встановлення i підтримання громадського порядку в районах лиха; надання 

допомоги у збереженні (охороні) об’єктів, необхідних для 

життєзабезпечення, функціонування (виживання) громад; термінове 

поховання (кремація) загиблих; психологічна та релігійна допомога.  

Висновки. За результатами дослідження різних надзвичайних ситуацій 

у світі було доведено не тільки те, що при ліквідації майже усіх 

надзвичайних ситуацій використовувалися національні збройні сили, а й те, 

що відсоткова доля їх участі в рази перебільшувала долю участі у ліквідації 

наслідків цих надзвичайних ситуацій інших суб’єктів Цивільного захисту. 

Результати дослідження в подальшому дадуть можливість виявити 

тенденції, встановити закономірності та сформулювати принципи застосування 

військ (сил) національних збройних сил та інших військових формувань під 

час надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру. 
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The article is based on the experience of the participation of national armed 

forces and other military formations in the elimination of natural, man-made and 

military emergencies over the last 40 years. Particular attention was paid to 

accidents at the Chornobyl nuclear power plant, the “Fukushima-1” nuclear 

power plant, the “Nitrogen” production plant in Jonava, and others. 

The results of the study can be used in organizing the elimination of the 

consequences of emergency situations of a natural, man-made and military nature 

and the implementation of technological safety management by minimizing the risk 

of the personnel involved. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ 

СТРУКТУР СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, БУКОВИНИ 

ТА БЕССАРАБІЇ У 1939–1940 рр. 

 

У статті розглядаються аспекти політичної ідеології, пов’язані із 

насильницьким насадженням радянських соціально-політичних кліше 

населенню Західної України, Бессарабії, Північної Буковини на початку 

Другої світової війни. Авторкою з’ясовано яким чином ідеологічні структури 

Червоної Армії працювали з населенням країн Східної Європи з метою 

легітимізації приєднання цих територій до СРСР. Ці події стали визначними 

для формування політичного європейського конструкту на декілька 

десятиріч уперед. 

Ключові слова: Друга світова війна, країни Східної Європи, Червона 

армія, пакт Молотова-Ріббентропа, пропагандистська діяльність, 

ідеологічні органи РСЧА. 

 

Сучасні геополітичні процеси у Східній Європі певною мірою 

відображають той політичний ландшафт, що почав формуватися ще 

напередодні Другої світової війни. Причини багатьох сучасних 

міжнаціональних конфліктів та політичних перетворень варто шукати саме у 

міжнародній діяльності останніх мирних років. 

Мета статті – розглянути діяльність ідеологічних органів Червоної 

армії, що реалізовувала зовнішньополітичний курс радянського уряду і 

здійснювала заходи інформаційно-психологічного впливу на населення 

приєднаних територій з метою формування радянського світогляду. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zakhidna_Ukr_termin
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bukovyna_Pivnichna
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Операція РСЧА на території Західної України у вересні 1939 року 

потребувала легітимізації її дій. Нагальним завданням було встановлення 

радянської влади. Радянське воєнно-політичне керівництво розуміло 

необхідність проведення потужної ідеологічної роботи серед населення на 

приєднаних територіях. Виконання цього завдання було покладено на 

військові ідеологічні органи. 

Підготовка до акції “визволення” Західної України розпочалася у день 

підписання пакту Молотова-Ріббентропа. 23 серпня 1939 року Політичне 

бюро Центрального комітету Всеросійської комуністичної партії прийняло 

постанову “Про відбір 4000 комуністів для політроботи в РСЧА”. Постанова 

дозволяла Політуправлінню РСЧА призивати в армію політпрацівників 

запасу. Відбір кадрів здійснювався на найвищому рівні – на рівні 

політуправлінь, обласних, крайових та центральних комітетів партій 

республік [9, с. 146–148]. У жовтні 1939 року Військова рада Українського 

фронту утворила структуру “Комітет з організації та проведення виборів до 

Українських Народних Зборів” [2, с. 200]. 

Почалася активна робота серед населення Західної України щодо 

пропаганди комуністичної ідеології. Радянські ідеологи проаналізували 

соціальні та політичні аспекти існування українського населення на території 

Польщі. Було з’ясовано, що населення західноукраїнських земель зазнавало 

економічних, політичних та культурних утисків. На початку війни почалися 

відкриті репресії з боку польської влади. Радянська пропаганда 

реалізовувалася на сприятливому підґрунті народного невдоволення.  

В архіві виявлено німецький документ – звіт німецького офіцера, який 

займався політичною пропагандою. Він звітував про зміст бесіди із 

польським священиком, який, за його словами, повідомив наступне: “У 

польський період, особливо під час уряду маршала Пілсудського, меншість 

раділа визволенню, яке наближалося. У цей період створювалися українські 

об’єднання, які без перешкод могли опікуватися за свій народ. Як результат, 

упродовж року виросло почуття власної гідності та бажання створити власну 
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національну українську державу. Після смерті Пілсудського до початку війни 

польські кола дедалі частіше втручалися у справи українців” [15].  

Визначення юридичного статусу західноукраїнських земель, 

відторгнутих від Польщі, мало відбутися на Народних Зборах уже в жовтні 

1939 року. Для підготовки та проведення виборів армійські політоргани 

РСЧА виділили 7200 агітаторів і голів комісій різного рівня. Саме вони 

здійснювали тотальний контроль над усією передвиборчою кампанією 

[7, с. 70].  

Під час вторгнення РСЧА до Польщі з боку армійських ідеологічних 

структур було розпочато широкомасштабну пропагандистську кампанію 

серед населення Західної України. Політвідділи Українського фронту 

розповсюдили більше 10 мільйонів листівок, що скидалися літаками над 

місцями проживання мешканців Західної України. Керівництво армійських 

політичних структур затвердило 11 тем для листівок, зміст яких був 

спрямований на дискредитацію польської влади: п’ять тем присвячувалися 

начебто втечі польського уряду за кордон, дві теми – фактам викрадення 

польським урядом золотого запасу, одна тема – розкішному життю 

представників польського уряду [11, с. 263]. У листівках розміщувалися 

заклики до дій проти поміщиків, заклики брати владу у свої руки та 

захоплювати панську землю [7, с. 70]. 

Комітет з організації та проведення виборів до Українських Народних 

Зборів розпочав широкомасштабну роз’яснювальну кампанію серед 

населення. Головним засобом завоювання уваги населення, яке щойно 

позбулося влади польських можновладців, були численні збори та мітинги 

селянства. За кожним населеним пунктом було закріплено уповноваженого, 

який щоразу зустрічався із селянами, інформуючи і пояснюючи переваги 

комуністичного устрою [7, с. 70].  

З метою поширення радянських ідеалів військові широко 

використовували можливості кінематографу. Для сільських мешканців це 

було новинкою. У розпорядженні політвідділу Українського фронту 
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знаходилося 250 копій фільму “Щорс”, а загалом у кінотеці нараховувалось 

80 назв популярних радянських фільмів [7, с. 70]. Не можна говорити про те, 

що соціальні та політичні нововведення були сприйняті усім населенням 

позитивно. Акції протесту мали місце, але вони не були поширеними і 

носили локальний характер.  

Результатами проведеної ідеологічної роботи, про що свідчить 

радянська статистика, стали наступні показники: майже 93% населення взяли 

участь у виборах, за пропонованих кандидатів проголосувало більше 90% 

виборців. Скликані більшовиками Народні Збори 26–28 жовтня 1939 року 

ухвалили рішення про возз’єднання Західної України з УРСР [18, с. 94]. 

Вибори проводилися під цілковитим контролем НКВС і тиском радянської 

пропаганди. 1 листопада 1939 року відбулася п’ята позачергова сесія 

Верховної Ради СРСР, на якій було ухвалено рішення про прийняття цих 

земель до складу УРСР. А у грудні 1939 року Політичне бюро Центрального 

комітету комуністичної партії України затвердило склад партійно-радянської 

номенклатури новостворених областей у кількості 120 осіб. У подальшому 

було встановлено рознарядку по областях відносно відрядження до 

господарчих та партійних органів приєднаних земель комуністів та 

комсомольців із інших областей УРСР. Для забезпечення діяльності 

партійного та державного апарату зі східних областей України було 

відряджено понад п’ять тисяч комуністів та комсомольців. Крім того, до 

приєднаних земель було направлено 86 тисяч ідейно підготовлених фахівців 

різних кваліфікацій (вчителі, медики, агрономи тощо) зі Східної України, які 

були носіями комуністичної ідеології, радянського способу життя та 

мислення [7, с. 204–205]. 

Ідеологічна робота із населенням Західної України продовжувалася і 

після входження до складу СРСР. Одним із способів пропаганди радянського 

життя серед жителів Західної України стала практика організації показових 

екскурсій до Східної України, на проведення яких держава цілеспрямовано 

виділяла кошти. Так, у листопаді–грудні 1939 року Радою Народних 
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комісарів УРСР спеціальною постановою було виділено з резервного фонду 

обласним виконавчим комітетам додаткові кошти у значних сумах 

[18, с. 220]. У великих українських містах екскурсанти відвідували заклади 

культури, знайомилися з умовами проживання та трудової діяльності 

громадян радянської України. Потім, повернувшись додому, вони мали 

розповідати на зборах і мітингах про свої враження. Такі заходи значно 

посилювали ефективність проведення заходів ідеологічного спрямування 

серед населення.  

Однак воєнно-політичне керівництво СРСР займалося не лише 

створенням партійно-господарчого активу на щойно приєднаних територіях. 

Відповідна увага приділялася і заснуванню репресивної системи. 6 листопада 

1939 року були підписані накази НКВС СРСР про організацію НКВС 

Західної України, а також територіальну та залізничну міліцію [1]. Одразу 

почалися репресивні дії, що стали основним засобом ідеологічної чистки, до 

яких залучалися і військові. На думку дослідників, 40 категорій населення від 

поліцаїв до філателістів підлягали негайному арешту та депортації із 

території приєднаних земель [18, с. 97]. 

Негативні наслідки дала і колективізація, яку почали проводити після 

приєднання. Селяни намагалися чинити опір новим формам господарювання, 

нав’язаним радянською владою. Одним із способів зниження активності 

селян було розповсюдження пияцтва, що фактично прищеплювалося 

місцевому населенню за рахунок доступності великої кількості алкогольних 

напоїв і використовувалося також як передумова ідеологічного впливу [7].  

Натомість радянська влада здійснювала за короткий період заходи 

щодо облаштування лікувальних, освітніх, культурних закладів. Значна увага 

приділялася заснуванню засобів масової інформації із відповідною 

ідеологічною спрямованістю. Водночас відбувалася люстрація літератури у 

місцевих бібліотеках та школах. Припиняли існування культурні центри, які 

підкреслювали національну ідентичність окупованих РСЧА українських 

земель. Репресії, що проводились каральними органами проти місцевого 
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населення, збурювали українське суспільство і поступово призвели до 

активізації націоналістичного підпілля.  

Зовнішня політика СРСР по відношенню до Румунії відрізнялися від 

дій щодо приєднання польських територій лише формально. Свої претензії на 

Бессарабію, а згодом і на Північну Буковину Радянський Союз обґрунтовував 

належністю їх до українських етнічних територій та наявністю в них значної 

частки етнічних українців. Румунія, за порадою німецького фюрера, задля 

уникнення повномасштабного військового конфлікту була вимушена 

погодитися залишити ці території. 

Як і під час подій у Польщі, радянська пропаганда широко 

використовувала серед місцевих мешканців особу С. Тимошенка, на той час 

уже народного комісара оборони СРСР. Але в цьому випадку наголос 

робився не на прізвищі, а на місці народження та соціальному походженні. 

М. Хрущов перед натовпом на одному з мітингів у Чернівцях сказав про 

С. Тимошенка як про “сина бессарабського селянина, який став у Країні Рад 

наркомом – взірцем тих потенційних можливостей, які відкриваються перед 

новими громадянами СРСР” [3, с. 362]. 

Місцеве населення, більшість етнічного складу якого становили 

національні меншини Румунії, у цілому радо зустрічало прихід Червоної 

армії, висловлювали подив і захоплення від вигляду потужної радянської 

військової техніки та “демократичного поводження радянських командирів”, 

з якими можна було вільно спілкуватися. Червоноармійці виявляли свою 

прихильність до населення: возили бессарабів і буковинців на броні танків, 

“давали постріляти” з особистої зброї тощо, що несхвально сприймалося 

військовим командуванням [6]. 

Румунський похід РСЧА проходив під пропагандистським гаслом 

захисту чисельної української громади. Йшлося вже не про приєднання 

земель та населення до УРСР, а про повернення території “матері-вітчизні 

СРСР”. До числа “єдинокровних братів” разом із українцями та росіянами, 

зараховано також молдован та представників інших народів. Офіційними 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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мовами були російська та румунська, а не українська. Газети в більшості 

населених пунктів, зокрема, в Кишиневі, Аккермані, Бєльцях, Бендерах, 

Ізмаїлі, Кагулі, Сороках, Хотині планувалося спочатку видавати румунською 

мовою (в молдовському Кишиневі ще й російською), а українською – тільки 

у місті Чернівці, заселеному переважно єврейським населенням. Так 

готувалося підґрунтя для створення у складі СРСР ще однієї союзної 

республіки – молдавської [3, с. 364]. 

Окрім офіційних повідомлень про схвальне ставлення місцевого 

населення анексованих територій до УРСР, є достатньо документальних 

свідчень іншого характеру. Про зловживання радянської влади у боротьбі з 

капіталістичним засобом життя на щойно приєднаних територіях йдеться у 

доповідній прокурора Яченіна на ім’я М. Хрущова, датованій 10 січням 

1940 року. Відповідно до постанови Ради народних комісарів від 9 грудня 

1939 року про націоналізацію промислових та торгових підприємств, 

вказувалося на необхідність націоналізації великих будівель, що належали 

буржуазії, фабрикантам та куркулям.  

У Львові це питання вирішувалося по-іншому. Всього у Львові 

нараховувалося 15 000 будинків. Спочатку склали список на 13 000 будинків, 

що підлягали націоналізації. Потім цей перелік зменшили до 6400 будинків 

та внесли до цього списку домівки багатьох трудящих, фахівців, інженерів, 

лікарів. Термін проведення націоналізації було встановлено у 3–4 дні. 

Націоналізацію почали без будь-якої підготовки. Було утворено близько 

300 бригад, яким роздали списки будинків, що підлягали націоналізації [16]. 

Всього за декілька діб було націоналізовано 3800 будинків. 

Націоналізація у багатьох випадках супроводжувалася не лише виселенням 

власників, а й тих, хто знімав житло, підселенням по декілька осіб в одну 

кімнату. Крім того, націоналізація супроводжувалася конфіскацією усього 

майна домовласника, опечатуванням речей, меблів, одягу, навіть продуктів 

харчування. Мали місце випадки, коли “…конфісковували ложки, виделки, 

знімали годинники з рук, браслети, каблучки. Описи цього майна складалися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
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без відома власника, або не підписувалися, що сприяло створенню підґрунтя 

для розбазарювання”. 

У доповідній радянський прокурор наводить наступний приклад: 

“27.XII.1939 р. Комісія червоноармійської районної ради націоналізувала 

будинок № 24 по вулиці Листопада. Будинок має 10 кімнат, однак 2/3 будівлі 

належать службовцю Д.М. Фогелю. Уповноважений районної ради Карпенко 

будинок націоналізував. При цьому він забрав: срібні ложки, ножі, браслет та 

900 карбованців заробітної платні, яку отримав Фогель. Усі меблі, одяг та 

білизну було знесено до однієї кімнати, яку Карпенко опечатав. Характерно, 

що донька Фогеля працює вчителькою музичної школи. Але це не завадило 

реквізувати піаніно й опечатати його в кімнаті. Паливом, яке було у підвалі, 

комісія теж заборонила користуватися” [16]. 

Незважаючи на зловживання та насильницький характер радянізації, 

усі заходи по роботі з населенням Західної України носили організований 

характер. армійські ідеологічні структури реалізовували 

зовнішньополітичний курс СРСР та використовували усі можливі ресурси 

для здійснення інформаційно-психологічного впливу на місцеве населення 

приєднаних територій. Для здійснення широкомасштабних заходів 

інформаційно-психологічного впливу вони мали відповідне матеріально-

технічне та фінансове забезпечення. Керівництво Головного управління 

РСЧА особливо ретельно підходило до відбору і підготовки фахівців-

ідеологів для роботи з місцевим населенням. Проведена пропагандистська 

кампанія щодо легітимізації незаконної територіальної анексії сприяла 

формуванню нової політичної ідеології. Населення Західної України 

неоднозначно сприймало зміни у життєвому укладі та необхідність 

дотримуватися нових політичних стандартів. Усе це створювало підвалини 

для формування майбутніх протестних рухів та конструювання сучасного 

європейського ландшафту. 
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In this paper, the aspects of political ideology that are associated with the 
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ПОЛТАВСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС – ПЕРШИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ:  

ДО 180-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ 

 

У статті висвітлено історію створення і діяльність найстарішого 

військового навчального закладу на теренах України – Полтавського 

кадетського корпусу. Розповідається про роль держави і українського 

дворянства у створенні навчального закладу. Розглянуто основні віхи розвитку 

навчального закладу: у формі кадетського корпусу і військової гімназії. 

Проаналізовано підготовку вихованців закладу через її три основні блоки – 

загальноосвітній, військовий і виховний. Показано, що на фоні суворого 

армійського побуту, в якому постійно перебували юнаки, помітна увага 

приділялася їх вихованню. 

Ключові слова: Полтава, дворянство, кадетський корпус, військова 

гімназія, кадети, загальноосвітня підготовка, військова підготовка, виховна 

робота. 

 

Залишається забутою подія відкриття 6 грудня 1840 року першого 

військового навчального закладу на теренах України – Полтавського 

кадетського корпусу, який заклав початкові засади підготовки професійних 

військових кадрів на українській землі. Можна стверджувати, що у 2020 році 
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виповниться 180 років не лише цьому навчальному закладу, а й початку 

військової освіти на теренах України. 

Отже, метою статті є висвітлення історії створення та діяльності 

першого військового навчального закладу в Україні для врахування 

особливостей цього досвіду в сучасних умовах удосконалення військової 

освіти. 

Очевидним є те, що створення закладів освіти не обійшлося без 

втручання держави. Національна політика царизму завжди була спрямована 

на пошук ефективних механізмів залучення місцевих еліт до будівництва 

імперії та її збройних сил. Своєрідною апробацією такого механізму були дії 

царського уряду щодо народів Кавказу, коли малолітніх дітей гірських князів 

примусово відправляли в Санкт-Петербург на виховання саме в кадетських 

корпусах [1, с. 192–193]. 

На теренах України російська влада також активно вживала заходи, 

націлені на злам національного розвитку та орієнтацію дворянства на 

служіння імперії. З цією метою влада підтримувала установи, які 

мобілізували освіту та культуру в інтересах русифікації [2, с. 69]. Політика 

щодо українських еліт була більш м’якою і дітей примусово не віддаляли від 

родин, проте бажання забезпечити своїм нащадкам гарну освіту, дати їм 

можливість зробити військову кар’єру змушувало українське дворянство 

об’єднувати фінансові можливості на створення відповідної інфраструктури 

військово-навчального закладу. 

Змістову характеристику дворянства України дав у своїх спогадах 

М. Домонтович, який отримав освіту у Полтавському кадетському корпусі і 

став одним із перших його випускників. Він згадував: “Проживаючи у глухих 

помістях і займаючись сільським господарством, дворянство не залишало 

станового честолюбства. Воно, як молода аристократія, дуже чуттєво 

відносилось до своєї шляхетності і будь-якими заходами намагалось його 

зміцнювати і підтримувати. “Намагайтесь навчатись добре, щоб служити і 
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дослужуватись”, такий був клич середнього і особливо дрібного місцевого 

дворянства напередодні відкриття Полтавського корпусу” [3, с. 447–448]. 

Царська влада на кадетську освіту покладала завдання: “надати 

російському дворянству пристойне виховання, навчити їх всьому, що у 

військовому званні потрібно знати, зробити їх здатними з користю і честю 

служити государю, добробут всього життя покласти на непохитну 

прихильність престолу” [4, с. 22–23]. Отже, першочерговим завданням 

військової освіти керівництво держави вважало виховання відданих престолу 

офіцерів. 

Заснувати кадетський корпус у Полтаві було вирішено в 1836 році в 

рамках державної програми створення губернських кадетських корпусів. 

У наказі Миколи І від 5 квітня 1836 року проглядається спроба готувати 

майбутніх офіцерів на історичних традиціях: “Назначив учредить в Полтаве 

кадетский корпус и желая, чтобы сие полезное учреждение служило 

памятником знаменитой победы, одержанной под Полтавой Петром І, 

повелеваю: корпус сей именовать Петровско-Полтавским и день учреждения 

оного праздновать в день победы 27 июня, дабы и воспитывающиеся в 

заведении молодые дворяне, готовясь на поприще военное вспоминали о той 

славе, какую стяжали их предки на полях полтавских” [5, с. 8]. 

Місце для розташування корпусу було обрано особисто Миколою І під 

час його перебування у Полтаві. Комісію по нагляду за будівництвом очолив 

місцевий генерал-губернатор князь М. Репнін, а старшим архітектором було 

призначено М. Бонч-Бруєвича. Будівництво корпусу коштувало понад 

2,6 млн рублів – величезну для тих часів суму. До корпусу були приписані 

дворянські сім’ї чотирьох губерній – Полтавської, Чернігівської, 

Катеринославської та Слобідсько-Української (Харківської). 

6 грудня 1840 року Петровсько-Полтавський корпус було відкрито. Цей 

день став корпусним святом, а день Полтавської битви, 27 червня – храмовим 

[6, с. 26, 32]. Цей кадетський корпус став першим військовим навчальним 

закладом на території України. 
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Першим директором кадетського корпусу було призначено генерал-

майора В. Святловського, який до цього служив у Першому Московському 

корпусі. Його погляди на виховання кадета можна з’ясувати в наказах по 

корпусу [7, с. 7]. В одному з них він зазначав: “Ви, діти, готуючись до 

військового поприща, завчасно повинні звикати і засвоювати обов’язки воїна. 

Ваш зовнішній вигляд, постава, хода повинні мати військовий відбиток. 

Благородство душі, чистота вдач, твердість характеру, любов до неухильного 

виконання свого обов’язку, прихильність до Батьківщини, покора 

начальству, боязнь Божа повинні бути вашими внутрішніми якостями” 

[6, с. 32]. 

Штат корпусу було встановлено в 400 осіб, спершу набрали лише один 

підготовчий клас із дітей дворян тих губерній, що брали участь у заснуванні 

навчального закладу, а вже через чотири роки корпус було укомплектовано 

повністю [6, с. 26, 32]. Приймалися до нього юнаки віком від 10 до 18 років. 

У 40-х роках ХІХ-го століття повний курс кадетської освіти був 

восьмирічним і складався з трьох відділів: підготовчого (2 роки), загального 

(4 роки) та спеціального (2 роки). У 1857 році у корпусі були введені 

спеціальні класи, де кадети здобували кінцеву освіту і направлялися 

прапорщиками в піхоту, інженерні війська, а також у батальйони внутрішньої 

варти [6, с. 81]. Проіснували такі класи в Полтавському кадетському корпусі 

до 1862 року. Упродовж 1858–1862 років заклад випустив 130 офіцерів 

[7, с. 8].  

У 1865 році під час військових реформ корус був перетворений на 

військову гімназію, що надавала юнакам лише підготовчу військову освіту, 

яку вони продовжували здобувати у військовому училищі. Проте вже в 

1882 році знову було відновлено кадетський корпус з посиленням його 

військової спрямованості. У наказі по корпусу відмічалося: “перейменування 

не є лише зміною назви. Кадет є військове звання, що вимагає особливих 

якостей, необов’язкових для учнів інших відомств. Для гімназиста – 

обов’язково пройти відомий курс, для кадета, крім навчальної програми, – 
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засвоїти засади військового виховання” [6, с. 173]. Випускники корпусу, як і 

у попередній період, по закінченню закладу переводилися до військових 

училищ. У 1890 році було урочисто відсвятковано 50-річний ювілей 

навчального закладу. За цей час Полтавський кадетський корпус (військову 

гімназію) закінчило 1975 осіб. 

Більшовицький переворот і визвольні змагання 1917–1921 рр. стали 

останньою віхою історії Полтавського кадетського корпусу. У ці роки 

навчальний заклад неодноразово змінював назву, його закривали, а 

вихованців розпускали по домівках. Важливо зауважити, що для боротьби з 

більшовиками в часи загрози захоплення ними Полтави вихованці корпусу 

завжди приєднувалися до вояків Армії Української Народної Республіки 

[8, с. 95]. 

Розпорядженням Ради Народних комісарів УРСР від 12 лютого 

1919 року корпус було закрито. Проте особовий склад закладу ще до 

захоплення міста Червоною армією разом із військами збройних сил Півдня 

Росії переїхав до Владикавказу, де об’єднався з місцевим кадетським 

корпусом. Навесні 1920 року вихованців корпусу евакуювали до Криму, а 

після загальної поразки Білого руху вони емігрували за кордон. 

Як зазначено вище, діяльність цього навчального закладу виділяється 

за напрямами підготовки кадетів: загальноосвітнім, військовим та виховним.  

Загальний термін навчання в корпусі періодично змінювався. До 

запровадження спеціальних класів кадети навчалися шість років, а після їх 

введення – вісім. У військовій гімназії був встановлений шестирічний курс 

навчання, однак у 1873–1874 навчальному році заклад перейшов на 

семирічний курс, по одному року в кожному класі [9, с. 54]. Саме семирічний 

курс навчання залишився в Полтавському корпусі до кінця його існування. 

Навчальний процес регламентувався “Статутом для військово-навчальних 

закладів”, який визначав функціонування навчальної, виховної, фронтової 

частин навчального закладу [10, с. 6–8].  
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У корпусі наприкінці 1850-х років викладали такі загальні дисципліни: 

Закон Божий, російська, французька і німецька мови, чистописання і 

малювання, математика (арифметика, тригонометрія, геометрія, алгебра), 

географія, законознавство, фізика, ботаніка з зоологією, малювання 

(креслення) [11, арк. 24–25]. На спеціальному курсі вивчали: Закон Божий, 

мови, історію, законознавство, математику та хімію. Додавалося вивчення 

статистики і низки військових дисциплін [12, арк. 18–19; 13, арк. 14–16].  

У військово-гімназійний період навчальна програма стала винятково 

загальноосвітньою. Часу, що відводився на викладання низки дисциплін, 

було достатньо, щоб надати вихованцю глибокі знання з точних та 

гуманітарних дисциплін. Кількість щотижневого навчального часу, що 

відводився на освоєння учнем математичних наук (5,5 год), закладала 

фундамент у засвоєння точності і логіки, необхідних військовій людині в 

умовах розвитку озброєння та військової техніки. Значна увага приділялася 

викладанню російської (4,3 год) та іноземних мов (4 год), що сприяло 

оволодінню мистецтвом слова у спілкуванні з різними верствами суспільства 

[14, с. 5]. 

Створений у гімназійний період навчальний план майже без суттєвих 

змін ще два десятиріччя зберігався і в кадетських корпусах. У розподіл часу 

на окремі предмети періодично вносилися зміни залежно від розвитку 

педагогічної науки та військової справи. 

Уваги заслуговує досвід підбору викладачів. У перші роки до 

викладання залучалися вчителі з інших відомств, як правило, з місцевих 

навчальних закладів. Так, з місцевої гімназії до викладання залучалися: 

Бодянський – математика [15, арк. 1–2], Поппело-Давидов – природничі 

науки [16, арк. 1–2], а Соссе – французька мова [17, арк. 1–2]. Щоб 

зацікавити кращі кадри до роботи з кадетами, військове відомство збільшило 

вчителям грошове утримання і дало змогу безкоштовно навчатися в корпусі 

їхнім дітям. Одночасно з цим зросли і вимоги до підбору кадрів [18, с. 231]. 

За задумом керівництва викладачі мали володіти не лише знаннями та 
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методикою викладання своєї навчальної дисципліни, а й розуміти психологію 

особи, яка з раннього віку потрапила в сувору для неї військову атмосферу. 

Дослідник історії корпусу І. Павловський зазначав, що “за винятком 

викладачів іноземної мови, всі вони отримали вищу освіту в Харківському 

університеті, який був розсадником для нашого закладу” [6, с. 49]. Серед 

викладачів корпусу було чимало діячів науки й культури, громадських діячів. 

У різні часи тут працювали: директором – учений математик, автор наукових 

праць і підручників з арифметики, геометрії, тригонометрії і педагогіки 

Ф. Сімашко, члени Кирило-Мефодіївського товариства В. Бєлозерський і 

Д. Пильчиков, а також історик-архівіст І. Павловський, художник-портретист 

І. Зайцев та інші [19, с. 758]. 

Процесу військової підготовки кадетів у повній мірі сприяла 

атмосфера, яка панувала у корпусі. Його вихованець О. Бутковський 

згадував: “Усі ми були оточені лише військовим елементом. Сама атмосфера 

відпрацьовувала в нас ультрастройові інстинкти” [20, с. 330–331]. 

У перші двадцять років діяльності закладу військовий елемент був 

головним у підготовці кадетів, а його основою вважалася стройова 

підготовка, яку називали “фронтовим навчанням”. Нею займалися не менше 

6 годин на тиждень й стільки ж часу відводилося на фехтування і гімнастику 

[6, с. 29]. У спеціальних класах основи військової справи закладалися під час 

засвоєння курсів з артилерії, фортифікації, тактики та військової топографії 

[21, с. 69]. Кадети усіх вікових груп були розділені на роти, що 

об’єднувалися в батальйон. 

Під час гімназійного періоду спеціальні дисципліни були перенесені до 

військових училищ. Керівний документ – “Положение о военных гимназиях” 

– визначав зміст військової підготовки дуже лаконічно: “Вихованці 

навчаються гімнастиці, виправці, маршируванню і піхотним сигналам” 

[22, с. 135]. Основою військової підготовки юнаків стала гімнастика.  

За загальним розкладом на стройові заняття протягом тижня було 

визначено для молодшого віку – 2 години, для вихованців старшого віку – по 
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1 годині. Навчання проводилося поетапно, спочатку одиночна підготовка, 

потім стройові прийоми у складі відділення. Для зменшення кількості 

стройових занять вихователі протягом дня слідкували, щоб вихованці 

рухались у складі підрозділів стройовим кроком під час пересувань. 

У літньому таборі військові заняття проводилися за таким же 

порядком. Першокласники вчилися пересуватися бігом під удар барабана, 

починаючи з другого класу – поодиноким стройовим прийомам, потім 

рядами та шеренгами і закінчували маршируванням у складі відділення. 

Піхотним сигналам вчили попередньо на голос, за допомогою вчителя співу 

[23, с. 592−593]. У 70-х роках ХІХ століття на військові вправи у літній 

табірний час почали звертати уваги ще менше, а сам табір поступово 

перестав бути для гімназистів місцем військової практики. 

У другий кадетський період до внутрішнього порядку навчального 

закладу повернули військовий характер. Кадетів знову розподілили по ротах 

за віком. Перша рота, до складу якої входили 7 та 6 класи, вважалася 

стройовою [24, с. 257–259]. Протягом навчального року військова підготовка 

кадетів включала в себе стройові заняття, гімнастику, фехтування. У таборі 

заняття розподілялися на практичні (стройові навчання, військові 

прогулянки, вогнева підготовка, топографічні роботи) та теоретичні 

(ознайомлення з відомостями, обов’язковими для кожного солдата та 

топографічне креслення) [25, с. 7–9]. 

Теоретичні знання кадети могли застосовувати на практиці. Для цього 

були введені військові прогулянки, що навчали їх стійко переносити 

труднощі військового життя. У середніх класах кадети читали триверстну 

карту і орієнтувалися на місцевості, знали азбуку Морзе, проводили розвідку 

на місцевості, знали інженерні споруди саперного містечка [26, арк. 8–9]. 

Юнаків знайомили з господарською та побутовою сторонами військового 

життя – як влаштовувати вогнища, готувати їжу, надавати допомогу при 

нещасних випадках, влаштовувати казарми, обслуговувати коней, шити 
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чоботи тощо. Отже, навчання в корпусі сприяло формуванню в них навичок 

військової справи. 

Головною метою виховання була підготовка майбутніх офіцерів до 

служби шляхом поступового формування у кадетів з дитячого віку 

світогляду, основним підґрунтям якого були відданість престолу, свідома 

покора владі і закону [10, с. 23]. Його засобами були дотримання розпорядку 

дня, продуктивне наповнення позакласного часу, постійний нагляд над 

вихованцями та підтримання у них дисципліни [28, с. 10]. Головна увага 

керівництва навчального закладу приділялася підтриманню військової 

дисципліни та порядку. 

У перші десятиріччя існування закладу виховні прийоми були 

примітивними і зводилися до прищеплення учням почуття страху за будь-які 

порушення через покарання, серед яких широко практикувалися тілесні. Це 

призвело до значої кількості порушень дисципліни, насамперед проявів 

неповаги до старших. Найбільш резонансним виглядав кадетський бунт 

1860 року, коли кадети відмовилися виконувати накази своїх командирів і 

директора закладу. Спроби керівництва швидко навести порядок призвели до 

масових безладів. Даний випадок показує наскільки низьким був рівень 

організації виховної роботи. Результати перевірок Головного управління 

військово-навчальних закладів підтвердили незадовільний стан військової 

дисципліни у корпусі [7, с. 89–90]. 

На виправлення такого стану керівництво закладу витрачало чимало 

сил вже за часів військової гімназії. Вживалися різноманітні заходи 

попереджувального та виправного характеру, але новизною стало те, що 

вихователі вже намагалися не карати, а оберігати юнаків від вчинків, 

використовуючи заходи педагогічного впливу. Ось витяг із засідання 

Педагогічного комітету, що характеризує загальні погляди його членів: 

“Досвід показав, що і найбільшого пустуна не слід вважати невиправним. 

Нерідко його молода натура, віддавши данину віком, змінюється на краще. У 

такий момент безпідставне стягнення може подіяти на неї вкрай шкідливо, 
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охолоджуючи в вихованці бажання виправити свою репутацію” 

[29, с. 76−77]. 

Важливу роль у розбудові кадетської освіти відіграв один із кращих 

керівників закладу генерал-лейтенант Ф. Сімашко, який скасував принизливі 

покарання, – звичай ставити в кут, заносити прізвище вихованця на чорну 

дошку, обмежувати в їжі. Звичайно, навіть найбільш правильні педагогічні 

дії керівництва не могли припинити типові дитячі пустощі, але серйозних 

проблем дисциплінарного характеру, таких як бунти 60-х років ХІХ століття, 

вже не виникало. 

Щоб продуктивно наповнити позакласний час, було введено 

позакласне читання книжок. Групові читання завжди супроводжувалися 

поясненнями та повчальними бесідами вихователів. Варто сказати, що 

читання пригодницької літератури іноді шкодило вихованцям. Так, у 

1875 році два вихованці Полтавської військової гімназії відправилися до 

Америки, але добравшись до Кременчука вирішили повернутися [30, с. 152–

154]. 

З метою культурного розвитку кадети регулярно відвідували місцеві 

театри, музеї, виставки, концерти. У закладі проводили розважальні вечори, 

програма яких включала читання поетичних творів, хоровий спів, виконання 

музичних п’єс, танці, вистави. Місцеві кадети влаштовували спектаклі на 

військові сюжети – “Карл ХІІ під Полтавою”, “Ветеран і новобранець” тощо 

[7, с. 62]. Обов’язково гралися попурі з українських пісень. І цікаво, що 

українські народні пісні кадети виконували під керівництвом обрусілого 

німця – капітана К. Ф. Фон-Касарта, шанувальника музики й пісні, а 

особливою популярністю у його вихованців користувалася пісня “Закувала та 

сива зозуля” [31, с. 11]. 

Любов кадетів до музики і співу підтверджують спогади вихованця 

П. Волошина. Він згадував: “Ми могли співати досить складні музичні твори, 

що і робили на концертах, які позитивно вражали гостей. У річницю 

Полтавської битви весь особовий склад, розташований на парадних сходах, 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 150 

заспівав дуже важку для виконання кантату, написану в старовинних ладах 

українською мовою” [32, с. 13]. 

Традиційно у корпусі значна увага приділялася вивченню історії 

рідного краю. Регулярно влаштовувалися походи та екскурсії по історичних і 

культурних місцях Полтавщини (наприклад, піші екскурсії в Диканьку) 

[31, с. 11]. Вищезгаданий П. Волошин, перебуваючи в еміграції, через пів 

століття ностальгічно згадував: “У многих из нас были томики “Кобзаря” 

(запрещенного в гимназиях). Мы были тронуты судьбой бедной “Наймички”, 

Палия, ушедшего в иноки. Пели с волнением и очень стройно “Як умру, то 

поховайте мене на могилі…”, инстинктивно чувствуя в стихах большую 

любовь к родному краю” [32, с. 11]. Таке відношення до творів національної 

культури пояснюється українським походженням великої кількості 

наставників із числа офіцерів-вихователів і особливо викладачів, які 

позитивно ставилися до місцевої культури та побуту. Саме завдяки їхній 

лояльності національний вплив на виховання кадетів хоча й непослідовно, 

але мав місце в цьому закладі. 

Традиційно в корпусі був високим рівень військово-патріотичного 

виховання юнаків. Вірність присязі, військовому обов’язку, традиціям 

виховувались у корпусі з першого дня перебування вихованця в установі.  

Окремої уваги заслуговує шана до військової традиції корпусного 

святкування – 6 грудня. Наскільки міцно її шанували кадети можна судити по 

прикладу, наведеному П. Волошиним. Він згадував: “На святкування 

прибували колишні випускники і кадети дуже часто бачили дивну картину, 

коли розтовстілі поміщики, які давно забули в своїх Кобиляках та 

Сорочинцях про марширування, повинні були формувати для проходження 

строєм два або три взводи, а старший з колишніх кадет, ними командував. 

У 1906 році при святкуванні дня кадетського корпусу старшим виявився 

вікарний єпископ. Коли йому запропонували під час параду стати поруч з 

директором він відповів: “Ні! Традиція – є традиція. Буду командувати 
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взводом. Адже Апостол Павло був солдатом!”. І він з блиском, елегантно, 

вибудував взвод і чудово промарширував перед директором” [33, с. 6]. 

Розглядаючи діяльність закладу в хронологічних межах, доцільно 

згадати і про тих, хто там навчався: багато героїв Кримської (1853–1856 рр.), 

російсько-турецької (1877–1878 рр.), російсько-японської (1904–1905 рр.) та 

Першої світової (1914–1918 рр.) війн. Близько ста вихованців – учасники 

російсько-турецької війни, які проявили доблесть, визволяючи Болгарію. Під 

час російсько-японської війни приклад самовідданості показав герой оборони 

Порт-Артура, інженер, полковник С. Рашевський. Інший учасник цієї війни 

офіцер-артилерист О. Пащенко став героєм битви під Ташичао (1904 р.). Там 

він застосував стрільбу з гармат із закритих позицій, ставши піонером у цій 

справі. 

Високий рівень підготовки в корпусі підтверджується тим, що багато 

вихованців згодом стали директорами кадетських корпусів. Так, Першим 

Московським корпусом керували В. Римський-Корсаков і М. Попелло-

Давидов, Київським – М. Попруженко, Одеським – М. Дерюгін, Псковським 

– І. Боголюбов, Суворовським – А. Ваулін, а Є. Саранчов очолював в різні 

часи корпуси у Полоцьку і Сумах [34, с. 77]. 

У корпусі навчалися відомі митці: видатний художник М. Ярошенко, 

художник-пейзажист М. Холодовський, композитор М. Казанлі, один із 

піонерів повітроплавання В. Єльяшевич, автор численних наукових праць із 

педагогіки О. Бутовський, електротехнік і метеоролог Ф. Величко [31, с. 17].  

Варто констатувати, що навчання в Полтавському кадетському корпусі 

сприяло вирішенню завдань загальної підготовки юнаків, формуванню в них 

навичок військової справи. Навчальний заклад давав юнакам гарну для тих 

часів освіту та виховання, що забезпечувало їм майбутнє як на військовому, 

так і цивільному теренах. Водночас діяльність закладу була підпорядкована 

цілковито військовим інтересам царизму. Відправлення хлопчика в корпус 

безповоротно виривало його з рідного національного самобутнього 

середовища, замінюючи його суворим армійським побутом. Через сім років 



Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 152 

кадетського і два роки юнкерського життя він виростав у бравого парубка, 

який з гордістю говорив про себе: “Я офіцер”. Почуття любові до рідної 

землі, яка дала йому життя, залишалося лише спогадом дитинства. 
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THE POLTAVA CADET CORPS – FIRST MILITARY EDUCATIONAL 

INSTITUTION IN THE TERRITORY OF UKRAINE:  

UP TO 180 YEARS OF CREATION 

 

The article deals with the history of creation and activity of the oldest 

military educational institution in the territory of Ukraine – Poltava cadet corps. 

The role of the state and the Ukrainian nobility in the establishment of the school 

is told. The main milestones of the educational institution's development are 

analyzed: in the form of a cadet corps and a military gymnasium. The analysis of 

preparation of the pupils of the institution through its three main blocks – general, 

military and educational is given. It is shown that against the background of a 

strict army life, in which young men were constantly housed, particular attention 

was paid to their national upbringing. 
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“ЧОРНА ПІХОТА” ЯК ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ В РОКИ  

НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941–1945 рр.) 

 

“Чорносвитники” або “чорна піхота” – таку неофіційну назву 

отримали чоловіки і юнаки, мобілізовані польовими військовими 

комісаріатами, а фактично командирами об’єднань, з’єднань і частин у 

1943–1944 рр. після звільнення Червоною армією окупованих ворогом 

територій. Їх кидали у бойові дії часто відразу, без проходження військової 

підготовки у запасних частинах, іноді неозброєними, не переодягненими у 

військову форму (звідси назва). Тема “чорної піхоти” отримала значного 

суспільного резонансу, проте як наукова проблема вона залишається 

недостатньо дослідженою. Статтю присвячено розгляду сутності, змісту, 

масштабу та особливостей означеного явища. 

Ключові слова: Друга світова війна, німецько-радянська війна, Червона 

армія, Україна, військові мобілізації, “чорна піхота”, “чорносвитники”. 

 

Ми, визволителі, всі до одного давно вже 

забули, що ми трохи винуваті перед 

звільненими, а ми вважаємо уже їх 

другорядними, нечистими, винуватими 

перед нами дезертиро-оточено-

пристосуванцями... 

Олександр Довженко 

(зі щоденника, 28 листопада 1943 р.) [1, с. 228] 
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Їх називали по-різному: “піджачники”, “чорножупанники”, 

“чорнобушлатники”, але переважно “чорнорубашники” (“чорносвитки” або 

“чорносвитники”) і зрештою – “чорна піхота”. В офіційних радянських 

документах, наукових працях, енциклопедіях, довідниках таких назв і понять 

не знайти, наче їх і не існувало. Начебто й не було позначеного цими назвами 

трагічного явища і великої кількості мобілізованих у 1943–1944 рр. людей, 

більшість із яких назавжди залишилася лежати у полях, степах, на дні та 

уздовж річок Лівобережжя й Правобережжя України, часто поруч з рідним 

селом, зовсім недалеко від рідного обійстя. 

У Радянському Союзі цей аспект минулої війни, серед низки деяких 

інших довгий час належав до небажаних і фактично заборонених. Про 

“чорносвитників” як явище, що супроводжувало “визволення” тимчасово 

окупованих ворогом територій СРСР, не прийнято було писати і згадувати. 

Радянська історична наука зовсім оминала цю проблему, оскільки, як 

стверджує відомий історик В. Гриневич, вона таїла у собі багато 

непривабливих і відверто небезпечних сюжетів, здатних зашкодити 

формуванню міфу про “Велику Вітчизняну війну” [2]. 

Із цим твердженням важко не погодитися. Висвітлення сторінок, 

пов’язаних із “чорною піхотою”, ймовірно, не лише загострило б увагу до 

одного з багатьох трагічних явищ воєнного лихоліття, воно б дисонувало з 

офіційною, писаною історією війни, викликало б незручні запитання, 

відкривало б очі на розповсюджену практику дій командного складу армії-

визволительки, які, по суті, були протизаконними. Саме тому в історичних 

працях та інших публікаціях про минулу війну, де йшлося про мобілізацію на 

звільненій від ворога території, жодним словом не згадувалося про її 

переважно примусовий характер, майже немає інформації про діяльність так 

званих “польових військкоматів” і тим більше відсутні згадки про 

“чорносвитників”. 

У незалежній Україні означена тема майже відразу стала предметом 

наукового вивчення і висвітлюється засобами масової інформації, 
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переставши бути “прогалиною” та “білою плямою” історії. Цей аспект Другої 

світової війни зацікавив низку вітчизняних дослідників, серед яких варто 

назвати М. Коваля, І. Муковського, О. Лисенка, В. Гриневича, В. Короля, 

Л. Рибченко, Р. Пилявця та ін. [2–15]. Усі вони зробили певний внесок у 

розкриття та висвітлення раніше табуйованої теми. 

Проте першими про неї розповіли не історики, а письменники. Саме 

вони ще за радянських часів знайшли мужність звернутися до цієї болючої 

теми і донести її до читачів. Окремі автори були змушені зробити це 

“езоповою мовою”, прикриваючи сутність пафосом. Саме так зробив Юрій 

Яновський у статті “Шлях війни”, написаній 5 листопада 1943 р. Вій маскує 

негативне явище, “героїзуючи” його: “По дорогах Полтавщини йде на 

фронт “чорна піхота”. Так називали мобілізованих селян, що не одержали 

ще військового одягу. Але дух цієї піхоти – над усякі похвали. Вони ходять в 

атаку, як леви. Вони вмирають, якщо доводиться, але в агонії роблять ще 

один крок уперед” [16, с. 180]. 

За радянських часів, за панування принципу т.зв. “соціалістичного 

реалізму” ця тема у художній літературі була епізодичною, проте до неї 

зверталися окремі письменники, переважно українські. Живу, реалістичну 

картину подій, пов’язаних із мобілізацією на звільнених від окупантів 

територіях, змалював Дмитро Міщенко у своєму оповіданні “Батальйон 

необмундированих” (збірка “Очі дівочі”, 1964 р.) [17]. Кілька сповнених 

болю й трагізму сторінок присвятив “чорносвитникам” видатний майстер 

пера Олесь Гончар у своєму романі “Собор” (1968 р.) [18]. Уже в 1980-х рр. 

до цієї теми звернувся Василь Захарченко – його оповідання “Чорна піхота”, 

що увійшло до збірки “Клекіт старого лелеки” (1989 р.), також дуже 

реалістично змальовує трагедію тих, хто був мобілізований “визволенням” 

[19]. 

Сьогодні проблема “чорносвитників” відкрито обговорюється й жваво 

та доволі гостро дискутується як фахівцями, так і певним колом небайдужих 
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людей на сторінках друкованих видань, газетних шпальтах і особливо на 

інтернет-форумах [20–23]. 

Торкається цієї непростої теми і зміст кількох документальних фільмів, 

знятих в Україні, зокрема “Чорна піхота” (режисер Іван Кравчишин, 2010 р.), 

“Рівень секретності 18” (режисер Володимир Іванов, 2011 р.) та ін. 

Здавалося б, інформації про означене явище достатньо і немає потреби 

наголошувати на ньому та щось додавати. Однак це – оманливе враження. 

Тема “чорносвитників” далеко не вичерпана. Ми ще не маємо реальної та 

повної картини подій. По-перше, ми поки не можемо точно окреслити 

характер і масштаби цього, без перебільшення, злочину тоталітарної системи 

проти людяності та гуманізму. Ми майже нічого не знаємо, за дуже малим 

винятком (наприклад, про історію “життя і смерті” Івана Мовчана із села 

Строкова, що на Київщині, описану О. Зінченком [24]), про долі тих, хто 

волею обставин став одним із “чорної піхоти”. По-друге, для більшості 

наших співвітчизників ця тема залишається невідомою Terra Incognita. А 

об’єктивне знання про кожну з тогочасних трагедій-подій, трагедій-явищ 

важливе для усвідомлення сучасниками сутності подій 75-річної давнини, 

найбільшої трагедії в історії нашого народу – Другої світової війни. Нарешті, 

це важливо для суспільного розуміння складного історичного шляху 

українського народу, процесу націєтворення та боротьби за незалежність і 

соборність, для відновлення й формування нашої національної пам’яті. 

Коли ми відзначаємо стрімке зростання кількості українців у Червоній 

армії в другій половині 1943 і у 1944 рр., підкреслюючи, що у 1944 р. майже 

кожен третій військовослужбовець діючої Червоної армії був українцем, що 

війська чотирьох Українських фронтів майже наполовину складалися з 

наших співвітчизників, причому у стройових, переважно піхотних частинах і 

з’єднаннях українці становили до 60–80%, чи замислюємося над тим, за 

рахунок чого (вірніше – кого) і яким чином це відбувалося? Чому саме у цей 

час так різко зросла частка українців і жителів України у діючій армії? 
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А відповідь, як не дивно, не ховається десь углибині, а знаходиться на 

видноті, на поверхні, тому й така проста і очевидна: стрімке зростання 

відсотку українців у Червоній армії стало наслідком масової, майже 

тотальної мобілізації до війська чоловічого населення з територій, які були 

звільнені від ворога. І продуктом такої мобілізації були так звані 

“чорносвитники”. 

Очевидно, не всіх мобілізованих в Україні упродовж 1943–1944 рр. 

можна віднести до цієї “категорії”, однак цілком об’єктивно – чималу їх 

частку. З іншого боку, “піджачники”, “чорна піхота” – не суто українське 

явище, воно стосується не лише українців і жителів УРСР. Вперше воно 

з’явилося на звільнених від загарбників територіях, переважно Росії 

(РРФСР), ще взимку–навесні 1942 р., але не мало масового характеру. Ми 

вправі стверджувати, що саме в Україні восени 1943 – взимку 1944 рр. воно 

набуло найбільшого розмаху. 

Такий висновок підтверджується непоодинокими свідченнями 

очевидців і учасників тих подій, на які натрапляємо у щоденниках та 

спогадах, вперше опублікованих у роки “гласності” та пізніше. По-різному, 

але переважно з болем і гіркотою висловлюють свої думки і враження щодо 

мобілізованих на відвойованих у ворога українських землях відомі і менш 

відомі постаті: О. Довженко, М. Дорошенко, А. Дімаров, В. Астафьєв, 

Г. Климов, П. Лєбєдєв. 

Так, Олександр Довженко наприкінці 1943 р. у своєму щоденнику 

занотував розповідь письменника Віктора Шкловського про те, що у боях на 

землях України гине велика кількість мобілізованих громадян, що їх звуть 

чорносвитками, позаяк вони воюють у домашньому одязі без жодної 

підготовки, як штрафні. До них ставилися, як до винуватих. “Усіх мучить 

думка про нелюдські небачені страждання народу. Розповідають, що в 

Україні починають уже готувати до мобілізації 16-річних, що в бій женуть 

погано навчених, що на них дивляться як на штрафних” [1, с. 229]. 
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Петро Лєбєдєв, у 1943 р. капітан діючої армії, згадував: “Зростаючий у 

ході безперервних боїв некомплект особового складу заповнювався далеко не 

повною мірою. У бойових підрозділах залишалася чи не половина штатного 

складу. Все більше в ротах ставало солдатів, покликаних по мірі просування 

військ, так званими “польовими військкоматами”, а попросту самими 

частинами. Більшість з них – хлопці, що за час окупації підросли до 

призовного віку, але чимало було й солдатів старшого віку, у тому числі тих, 

хто опинився тут з різних причин з часу великого Київського оточення 

1941 року. 

Ті, хто пережив трагічну пору поразки на фронті і дворічне 

перебування на окупованій території, і ті, хто прийшов сюди з Сибіру 

дорогами наступу, – були представниками різних епох однієї війни, що не 

завжди розуміли одна одну. Це створювало певні складнощі у відносинах 

всередині військового колективу. Але безпосередньо позначалася на бойових 

якостях військ непідготовленість більшості цих новобранців до бою. Багато 

з них навіть вступали в бій у своєму домашньому одязі (їх у нас так і 

називали – “чорножупанники”). Гірше того – не вистачало на всіх і зброї. 

Офіційно самовільна “мобілізація” заборонялася, але, що поробиш, якщо 

попереду жорстокі бої, а в роті вже й двох десятків бійців не нарахувати?...  

Втрати цих бійців вже з перших днів боїв на плацдармі виявлялися 

особливо великими. Багато гинули, по суті, не ставши військовими” [25]. 

А ось як описав процес мобілізації на відвойованих українських землях 

у своїй автобіографічній книжці “Пісня переможця” Григорій Климов: “Коли 

Червона Армія почала виганяти німців з України, то “домосідів” швиденько 

збирали, – цим займалися навіть не військкомати, а самі командири 

передових частин, – сунули їм знову гвинтівки в руки і, навіть не 

переодягнувши в шинелі, в чому були – у першу лінію бою! Їх так і називали – 

“піджачники”. Береги Дніпра, як весняними квітами, рябіли трупами в 

різноколірному цивільному одязі” [26]. 
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Під час призову до Червоної армії, зокрема в Кіровоградській області, 

політруки та командири гнали людей до бою без зброї, наказуючи здобувати 

її самим у сутичці з ворогом і власною кров’ю “змити провину перед 

Батьківщиною та її великим вождем Сталіним”. Про такі факти згадує 

український письменник-емігрант Михайло Дорошенко [27, с. 59]. 

Отже, спокутувати вину кров’ю. Яку вину? Вину за те, що не були 

призвані до війська на початку війни? А якщо були призвані, то за те, що 

вижили у “м’ясорубці” 1941 року? За те, що опинилися в “котлах” і не 

змогли вийти з оточення до відступаючих “своїх”? За те, що втекли або 

були відпущені з полону? За те, що повернулися до своїх родин, залишившись 

на окупованій ворогом території? За те, нарешті, що на момент 

“визволення” вже досягли 16–17-річного віку? 

Радянські мобілізації на території України були частиною 

загальносоюзної призовної кампанії, зорієнтованої від перших місяців війни 

не на формування дієвої стратегії, навчання й підготовку військ до ведення 

бойових дій, а на здобуття перемоги за рахунок значної кількісної переваги в 

живій силі, підкреслює сучасна українська дослідниця Л. Рибченко [12]. Під 

час війни в Українській РСР вони відбувалися двома хвилями. Перша (від 

23 червня 1941 р. до повної окупації республіки в липні 1942 р.) збігалася в 

часі з оборонними боями, а друга (1943–1945 рр.) – із проведенням 

наступальних операцій, наслідком чого стало відвоювання Червоною армією 

території України та продовження наступу на захід. 

Заради об’єктивності відзначимо, що під час мобілізації на початку 

війни значна частина населення, особливо міська молодь центральних, 

північних і східних регіонів України, виявляла патріотичне піднесення. 

Проте воно згасало в міру наступу військ вермахту. Влітку-восени 1941 р. 

мобілізаційні заходи фактично були зірвані через хаос в органах влади і 

недбалість військкоматів, а головним чином – через негативне ставлення й 

недовіру більшості населення до сталінського режиму і небажання його 

захищати. У багатьох центральних та східних областях УРСР явка на 
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призовні пункти не перевищувала 50%, а в Західній Україні взагалі була 

мінімальною. Це ще й було наслідком швидкого просування німецьких 

військ углиб території України та її окупації. І все ж упродовж перших 

місяців війни з України до Червоної армії та флоту було направлено, за 

підрахунками дослідників, майже 3 млн 185 тис. осіб [6, с. 35; 7, с. 60]. 

Значна частина мобілізованих не дісталася до своїх військових частин. 

За підрахунками дослідників, на окупованій території СРСР залишилося 

понад 5,6 млн військовозобов’язаних та призовників, із них в Україні – понад 

3 млн. Тільки по Київському особливому військовому округу (КОВО) їх 

кількість складала понад 1,6 млн, Одеському військовому округу (ОдВО) – 

понад 800 тис. осіб [11, с. 305]. 

А у військах масовими ставали випадки дезертирства, вимушеної чи 

добровільної здачі у полон. Разом із утікачами з фронту, оточенцями, 

відпущеними з німецького полону додому радянськими 

військовополоненими (переважно українців та білорусів, кількість яких, за 

різними оцінками, становила від 300 до 500 тис. осіб), а також юнаками, які 

за час перебування під окупацією, досягли призовного віку, та літніми й 

хворими чоловіками (їхній статус як військовозобов’язаних було закріплено 

додатковими наказами радянського командування упродовж 1942–1943 рр.) 

вони стали потенційним контингентом другої хвилі призову в ході 

відвойовування в німців території України. 

На початок 1942 р. у Червоній армії вже катастрофічно не вистачало 

людських ресурсів. Із різних регіонів СРСР на фронт відправляли всіх 

придатних до військової служби. Для заміни рядового й молодшого 

командного складу військ ППО, ВПС, зв’язку, тилових частин та установ 

мобілізовували жінок. Було значно зменшено перелік хвороб, за якими 

військовозобов’язаних вважали непридатними до служби. До війська були 

мобілізовані рідні так званих “ворогів народу” та інші “неблагонадійні” 

громадяни. 

http://tyzhden.ua/History/61784
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Змінилися й правила призову. В наказі Ставки Верховного 

Головнокомандування (ВГК) № 089 від 9 лютого 1942 р. вказувалося: 

“Оскільки діюча армія повинна своєчасно діставати поповнення живою 

силою, а підготовлений військовий контингент тилу через транспортні 

труднощі затримується в дорозі й прибуває у діючі частини несвоєчасно, 

військові ради армій дістають дозвіл на самостійне поповнення своїх частин 

живою силою в ході наступу”. Отже діючі армії отримували право 

проводити власний набір щойно звільненого населення у свої підрозділи, 

фактично – майже необмеженого використання для своїх потреб місцевого 

людського ресурсу. Ця обставина надавала проведенню військової 

мобілізації вкрай жорстких рис. 

За новими правилами армійські польові призовні комісії рекрутували 

чоловіків віком від 17 до 50 років, зокрема із числа тих, хто з початку війни 

не був мобілізований на фронт. Армійському командуванню наказувалося 

терміново формувати запасні полки, що мали здійснювати відбір, призов і 15-

денну бойову підготовку мобілізованого контингенту в зоні дії своїх армій. 

Проте й таких правил у військах дотримувалися на свій розсуд, часто в 

ході наступу порушуючи вікові обмеження для призовного контингенту й 

інші вимоги інструкцій. 

Активні мобілізаційні заходи Червона армія розгорнула з перших днів 

вступу на українську землю взимку 1943 р. і вони не припинялися до кінця 

1944 р. Так, улітку 1943 р. у Сталінській (тепер Донецькій) області лише 

передовими частинами було призвано і мобілізовано 12 860 осіб, у Сумській 

– 24 031 особи [2]. У звільнених від німців районах налагоджували свою 

роботу й стаціонарні військкомати. Отже, уникнути мобілізації було 

неможливо: якщо хтось уникав мобілізації наступаючою армією, то потім 

його мобілізували територіальні військкомати. 

Звичайно, участь фронтових військкоматів – польових призовних 

комісій армій – у процесі мобілізації значно пришвидшувала введення до 

бойових дій нових резервів. Однак така форма забезпечення військ 

http://tyzhden.ua/News/11074


Воєнно-історичний вісник 1(31) / 2019 165 

людськими ресурсами істотно знижувала якість відбору призовників, 

призводила до порушень вікових, медичних та інших стандартів призову, 

передусім термінів їх підготовки. У підсумку це негативно позначалося на 

боєздатності військ. 

За висновками істориків, від самого початку повернення Червоної армії 

в Україну радше правилом, аніж винятком стала практика кидання в бій 

погано озброєних і непідготовлених до нього людей. Це більше нагадувало 

акт відплати тим, хто перебував під ворожою окупацією, за виявлену 

нелояльність до сталінської влади, ніж надання українцям можливості 

відплатити окупантам за знущання і приниження. 

Навіть командуванню вермахту було незрозуміле таке ставлення 

радянського керівництва до “своїх людей”. Так, у німецьких військових 

джерелах містилася інформація, що після першого взяття Червоною армією 

Харкова навесні 1943 р. до неї було мобілізовано близько 15 тис. осіб віком 

від 15 до 45 років, яких без підготовки відправили на фронт. Ці чоловіки 

були вдягнені у цивільний одяг і практично не мали зброї (1 гвинтівка 

припадала на 5–10 осіб). Не випадково цих людей, насильно загнаних до 

Червоної армії, німці називали Beutesoldatenen (трофейними солдатами). 

Провівши аналіз контингенту полонених червоноармійців восени 1943 р. і 

з’ясувавши, що серед нового поповнення чимало підлітків, осіб похилого 

віку, мобілізованих із числа місцевих мешканців кілька тижнів тому, німці 

дійшли парадоксального висновку, що СРСР остаточно вичерпав усі свої 

людські ресурси [4]. 

Кров’ю майже півмільйона і життям понад 100 тис. бійців і командирів 

Червоної армії було сплачено шлях до Дніпра в ході Чернігівсько-

Полтавської стратегічної операції. Щодоби війська наступаючих фронтів 

втрачали у середньому до 12 тис. осіб, з них загиблими – близько 3 тис. Ці 

втрати з погляду воєнної доцільності часто були невиправданими. 

Мобілізовані польовими військкоматами цивільні мешканці, часто 16–17-
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річні юнаки, майже чи зовсім не підготовлені, часто без зброї, гинули 

найпершими. 

У ході наступу на Лівобережжі мобілізації поповнення без огляду на 

чинні інструкції стали правилом. Розпочавшись як вимушений захід, 

пов’язаний із хиткою ситуацією на фронті, що потребувала негайного 

поповнення військ, масштабні радянські військові мобілізації на щойно 

звільнених територіях перетворилися на невід’ємну частину планування 

стратегічних операцій [28, с. 146]. Отже, для дій командування наступаючих 

військ характерним було безжальне використання місцевого людського 

контингенту. 

Широко використовували нашвидкоруч мобілізоване населення у 

Мелітопольській операції військ Південного фронту (25 вересня – 

5 листопада 1943 р.). Так, дослідник В. Кравченко стверджує, що всю 

чоловічу частину населення м. Бердянськ і навколишніх сіл віком від 15 до 

60 (!) років мобілізували і “погнали” під Мелітополь на “німця”. Не 

обмундирувавши, не навчивши, не озброївши. Серед мобілізованих було 

багато інвалідів-фронтовиків, які обморозили кінцівки ще під час радянсько-

фінської війни [29]. 

Ще більш драматичними виявилися події на Київщині, пов’язані з 

форсуванням Дніпра, утриманням і розширенням захоплених плацдармів на 

правому березі річки. Так само на Черкащині восени 1943 р. і пізніше, під час 

Корсунь-Шевченківської операції (24 січня – 17 лютого 1944 р.) загинула 

велика кількість щойно мобілізованих і відразу ж кинутих у бій українських 

селян. Багато з них поховано в братських могилах за кілька кілометрів від 

рідної домівки, але вони й досі вважаються зниклими безвісти. Восени 1943 – 

взимку і навесні 1944 рр. схожою була ситуація і у смугах дій 3-го і 4-го 

Українських фронтів під Дніпропетровськом (тепер – м. Дніпро), 

Запоріжжям, Нікополем, Мелітополем, Херсоном. 

Серед усіх вікових категорій мобілізованих особливо трагічною була 

доля наймолодшого контингенту – 16–19-річних юнаків. Для юнаків зі 
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звільнених територій, які пережили окупацію, не лише зменшили призовний 

вік, а й зробили значно суворішими умови переходу з цивільного до 

військового стану. Після “визволення” їх мобілізовували армійські призовні 

комісії, направляючи для військової та політичної підготовки, відсіву 

“ворожих елементів” і навчання до армійських запасних стрілецьких полків. 

Згодом виявилося, що належний вишкіл призовників у них здійснити було 

неможливо – за встановлений двотижневий термін юнаки не встигали 

опанувати навіть азів військової справи. Були численні випадки, коли вони 

вирушали на фронт, не навчившись користуватися ввіреною зброєю. Такі 

суттєві недоліки спонукали до зміни системи підготовки молодого 

поповнення. Директивою начальника Головного управління формування та 

укомплектування військ Червоної армії генерал-полковника Ю. Щаденка 

№ М/1/188 від 29 січня 1943 р. вимагалося після мобілізації направляти 

призовників не до армійських запасних полків, а до тилових запасних бригад 

військових округів, при цьому значно збільшувався термін підготовки 

мобілізованих. Але на практиці накази про направлення призовників у тил на 

навчання не виконувалися. Факти незадовільної підготовки мобілізованих 

юнаків були непоодинокими упродовж усього 1943 і початку 1944 рр. Про це 

свідчать спогади багатьох учасників війни, зокрема Ф. Моргуна та 

А. Фоменка [30, с. 166–176; 31, с. 138–141, 153–165]. 

Станом на 10 жовтня 1943 р. Південно-Західний фронт мобілізував і 

використовував у районі бойових дій 7 тис. 16–17-річних (1926 року 

народження) призовників, а Центральний фронт – 2 тис. [12]. 

Термінів вишколу не дотримувалися, особливо у період наступу. 

Інколи не встигали не лише проводити підготовку нового поповнення, а й 

розсортовувати його за військовими фахами. Колишній командир полку 5-ї 

гв. повітряно-десантної дивізії 4-ї гв. армії І. Попов згадував у своїх 

мемуарах “Батальйони ідуть на захід”, як його полк восени 1943 р. 

мобілізував на Черкащині у с. Власівка 800 осіб. Пізніше з’ясувалося, що 
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колишніх артилеристів “загнали” в піхоту, а “тих, хто гармати бачив лише в 

кіно”, відправили в артилерію [32, с. 157].  

У вересні 1943 р. тільки з районів Донбасу до з’єднань Південного 

фронту влилося 120 тис. осіб. Війська 2-го Українського фронту за період із 

1 по 23 січня і в березні – квітні 1944 р. отримали 330 тис. осіб поповнення із 

колишніх окупованих територій [2]. 

Мобілізовані у 1943 р. мешканці українських міст і сіл опинилися у 

несприятливих обставинах як через об’єктивну складну ситуацію на фронті, 

так і через упереджене ставлення до них. Адже вважалося, що в період 

окупації упродовж двох років ці люди працювали на ворога і перебували під 

впливом ворожої пропаганди. Політруки і командири зазвичай вважали їх 

потенційними зрадниками: “поки ми кров проливали у боротьбі з ворогом, ви 

відсиджувалися, тож тепер змийте власною кров’ю плями окупації”. 

Визнанням наявних порушень став наказ Ставки ВГК № 0430 від 15 жовтня 

1943 р. “Про усунення недоліків під час мобілізації громадян на звільненій 

від окупації території”, в якому визнавалося, що мобілізацію проводили не 

лише військові ради армій, а й командири дивізій і полків, робили це без 

урахування фактичної потреби у поповненні. Але такі порушення, хоча й вже 

не так масово, подовжували мати місце [10, с. 108]. 

За різними підрахунками, упродовж другої хвилі мобілізації (1943–

1945 рр.) з території України до лав Червоної армії та флоту було 

відправлено від 2,7–3 млн до 4 млн осіб, що складало 10–15% тогочасного 

населення республіки. Зважаючи на те, що на той час мав місце значний 

статевий і віковий дисбаланс, можна зробити висновок, що було мобілізовано 

від третини до половини усіх чоловіків (від загальної кількості усіх вікових 

категорій, разом з дітьми, підлітками і літніми людьми). 

У деяких західних областях, зокрема на Волині, з метою позбавлення 

УПА потенційних бійців вона мала тотальний характер – понад 15% від 

усього населення [2]. Лише у період з лютого 1943 по жовтень 1944 рр. на її 
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території було мобілізовано, за підрахунками вчених на основі архівних 

матеріалів, близько 3 млн 700 тис. осіб [6, с. 400]. 

Загалом за роки війни у лавах Червоної армії перебувало понад 7 млн 

жителів УРСР, що становило майже 23% її особового складу [12]. Близько 

4 млн з них загинули на фронтах або померли від жахливих умов у таборах 

військовополонених і концентраційних таборах. Про кількість 

“необмундированих” і їх втрати нам невідомо. І навряд чи можливо 

підрахувати. 

Дослідження проблеми дало змогу вітчизняним дослідникам дійти 

висновку, що для України радянські військові мобілізації мали не лише 

серйозне воєнне і демографічне значення, вони перейшли у політичну 

площину. Сталінський режим і армійське командування ставилися до 

уродженців України, які пережили окупацію, переважно як до штрафників 

або військовополонених. Набір і використання військовозобов’язаних 

місцевих мешканців у ході “визволення” набували надзвичайних і жорстоких 

форм. Часом їх проводили незважаючи на встановлені правила та інструкції. 

З одного боку, неправомірні дії військових щодо місцевого контингенту були 

наслідком дуже складних обставин на фронті, практики ведення війни під 

гаслом здобуття перемоги не рахуючись із втратами, а з іншого – 

продовженням жорстокої сталінської політики щодо людей, які перебували 

на окупованій території, зокрема на українських землях [12]. 

Сталінський тоталітарний режим використовував військові мобілізації 

не лише для поповнення діючої армії живою силою. Вони водночас стали 

своєрідним інструментом помсти населенню, яке залишилося на окупованій 

вермахтом території. Найбільш виразно це виявилося у відношенні до 

українського населення, ставши також і методом боротьби режиму з 

українським визвольним рухом [2]. 

“Чорносвитники”... Скільки їх було і скільки полягло в українських 

землях упродовж 1943–1944 рр.? І чи багато з них пройшли крізь пекло війни 

і залишились живими? Вже не порахувати. Більшість гинули відразу, в 
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найперших боях. Іноді їх знаходили і ховали у братських і одиночних 

могилах, імена декого з них викарбувані на плитах пам’ятників у списку 

воїнів-визволителів у рідних чи сусідніх селах, але більшість так і 

залишилися “зниклими безвісти”. Ті ж, кому пощастило і хто вижив у 

перших боях, врешті-решт одягали військову форму і ставали 

“повноцінними” бійцями. Та й теж часто не доживали до здобуття миру, а 

гинули у наступних боях далеко від рідного дому. Війна тривала, множачи 

кількість жертв. 
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“BLACK INFANTRY” AS A HISTORICAL PHENOMENON DURING 

THE GERMAN-SOVIET WAR (1941–1945) 

 

“Black jackets” or “Black Infantry” – such an unofficial name was given to 

men and young men mobilized by the field military commissariats, and in fact 

commanders of combat units in 1943–1944 after the liberation of the Red Army 

occupied the enemy territories. They were often thrown into battle often at once, 

without military training in spare parts, sometimes unarmed, not dressed in 

military form (hence the name). The topic of “black infantry” has received 

considerable public outcry, but as a scientific issue it remains under-researched. 

The article deals with the nature, content, scope and features of the phenomenon. 

Keywords: World War II, German-Soviet War, Red Army, Ukraine, military 

mobilization, “Black Infantry”, “Black jackets”. 

 

 

 

 

 



 

ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 
“Воєнно-історичний вісник”: збірник наукових праць Національного університету 
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21 листопада 2013 року № 1609) з історичних наук. 
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розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка 
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
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Зазначені елементи можуть бути виокремлені як підрозділи або не виділятися в тексті. 
Стаття подається в одному примірнику українською (російською, англійською) мовою з 

підписом автора на останній сторінці. Стаття оформлюється за зразком: 
назва статті (великими літерами); 
над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий 

ступінь, вчене звання, посада та місце роботи; 
кваліфікаційний індекс Універсальної десяткової кваліфікації (УДК) статті 

розміщується перед відомостями про автора; 
анотацію подають мовою тексту публікації (у виданнях іншими мовами, крім 

української, анотацію повторюють українською мовою) під назвою через 1 інтервал; 
ключові слова вибирають із тексту публікації і подають окремим рядком безпосередньо 

перед текстом; 
список використаної літератури подається наприкінці статті та оформляється згідно з 
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назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, 
посади та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 
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“Петренко.doc”) у форматі *.doc або *.rtf набрану в текстовому редакторі Microsoft Word, 
шрифтом Times New Roman, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та 
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в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального 
закладу) можна подати рекомендацію наукового керівника щодо публікації статті; 

г) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 
Погляди авторів статей можуть не співпадати з поглядами редакції збірника. 
Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 
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НАЗВА СТАТТІ 
 

Анотація до статті має бути об’ємом 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків тексту), 
в якій стисло викладаються актуальність, мета та зміст публікації. 

Ключові слова. 
 
Текст статті подається згідно вимог керівних документів, з обов’язковим додержанням 
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виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
 
Посилання у тексті на літературу оформляються у квадратних дужках (наприклад, 

[3, с.31]) відповідно до списку використаної літератури, що складається в алфавітному порядку 
або у порядку посилання на публікацію та розміщеного наприкінці тексту. 
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Стаття, що подається англійською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською мовою. 
 

Текст розширеної анотації (резюме) розміщують після списку використаної літератури. 
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