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УДК 355.4 (094.1) (477) “2018” 
Євсєєв І.Г., науковий співробітник науково-

дослідного відділу науково-дослідного центру 

воєнної історії НУО України імені Івана 

Черняховського (м. Київ) 

 

ОПЕРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ 

ОБЛАСТЯХ: ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

 

У статті наведено основні підсумки проведення антитерористичної 

операції; обґрунтовано необхідність змінення формату її проведення; 

здійснено аналіз нормативно-правових актів щодо запровадження операції 

Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях. 

Ключові слова: антитерористична операція, операція Об’єднаних сил, 

нормативно-правовий акт, деокупація. 

 

Необхідність протидії гібридній війні Російської Федерації (далі – РФ) 

проти України вимагає принципово нових підходів і стратегій до 

забезпечення національної безпеки і оборони України, вибору ефективних 

механізмів захисту національних інтересів від нинішніх та потенційних 

загроз воєнного характеру. Враховуючи це, у 2018 році було розпочато новий 

формат відбиття збройної агресії РФ та запроваджено операцію Об’єднаних 

сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

(далі – ООС), що потребує проведення окремого воєнно-історичного 

дослідження. 

У статті на основі використання низки законодавчих актів Верховної 

Ради України, указів Президента України, наказів Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України, а також наукових праць із 

зазначеної проблематики, зокрема матеріалів Аналітичної доповіді до 

Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про 
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внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році”, висвітлено 

передумови запровадження операції Об’єднаних сил у 2018 році. 

Відповідно до міжнародного та національного законодавства Україна 

як держава зобов’язана відповідати за приналежну їй територію, припиняти 

будь-які спроби силових дій, що загрожують її територіальній цілісності, 

життю і здоров’ю її громадян. Захоплення незаконними збройними 

формуваннями окремих територій Сходу України у березні–квітні 2014 року 

могло бути зупинено тільки адекватними діями. Військово-політична 

ситуація, що виникла на Сході України, зумовила необхідність прийняття 

рішення про збройний опір російській агресії та її ставленикам [1, с. 14]. 

Так, у відповідь на приховану збройну агресію Російської Федерації 

проти України та дії незаконних збройних формувань на Донбасі, що мали 

ознаки терористичної діяльності, Указом Президента України від 14 квітня 

2014 року № 405/2014 було введено в дію рішення Ради національної безпеки 

і оборони України (далі – РНБОУ) “Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”. 

Згідно з цим рішенням в окремих районах Донецької та Луганської областей 

було розпочато широкомасштабну антитерористичну операцію (далі – АТО) 

із залученням Збройних Сил (далі – ЗС) України, Національної гвардії 

України та Служби безпеки України (далі – СБУ) [2; 3]. 

АТО відбувалась на підставі Закону України “Про боротьбу з 

тероризмом” і полягала у вжитті скоординованих спеціальних заходів, 

спрямованих на попередження, запобігання, припинення терористичної 

діяльності та мінімізацію її наслідків, звільнення заручників, забезпечення 

безпеки населення, знешкодження терористів. Керівництво цією операцією 

згідно чинного законодавства України було покладено на СБУ, що є 

головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною 

діяльністю [3]. 
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Юридично Україна проводила АТО, здійснюючи своє невід’ємне право 

на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН і статті 1 Закону 

України “Про оборону України” [4, с. 8]. 

За час проведення АТО вдалося зупинити розширення російської 

агресії на всю територію суверенної України та здійснити локалізацію зони 

збройного протистояння; вжити заходів із підвищення бойових 

спроможностей ЗС, інших військових формувань, розвідувальних та 

правоохоронних органів (далі – сили оборони); посилити обороноздатність 

держави; забезпечити підготовку її території, економіки та населення до 

оборони тощо. У 2014 році під контроль української влади було повернуто 

понад 200 населених пунктів Донецької та Луганської областей, сформовано 

29 нових бойових бригад і полків, створено окремі роди військ: Десантно-

штурмові війська та Сили спеціальних операцій, реформовано систему 

територіальної оборони, створено оперативний резерв, до якого зараховано 

більше 198 тис. резервістів, які мають досвід виконання завдань у зоні 

бойових дій [5; 6, с. 158]. 

Проведена у 2014–2015 роках у рамках комплексного огляду сектору 

безпеки і оборони оцінка стану воєнної безпеки держави, а також набутий 

досвід участі ЗС України, інших військових формувань, розвідувальних та 

правоохоронних органів у АТО стали підґрунтям для розроблення в державі 

основоположних документів оборонного планування: Стратегії національної 

безпеки України, Воєнної доктрини України, Концепції розвитку сектору 

безпеки і оборони України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, 

Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, 

а також інших концептуальних (доктринальних) документів реформування і 

розвитку складових сил оборони та державних програм розвитку оборонно-

промислового комплексу, озброєння і військової техніки.  

Прийняття цих важливих державних документів надало потужний 

поштовх для запровадження в Україні у 2016 році оборонної реформи, дало 

змогу забезпечити ефективну координацію дій та покращити систему 
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управління складовими сектору безпеки і оборони, удосконалити 

організаційно-правову, матеріально-технічну, медичну, логістичну та інші 

системи забезпечення. Поряд із цим українські військовослужбовці, 

співробітники спеціальних служб та правоохоронних органів набули 

практичного бойового досвіду у сферах своїй діяльності. Цей досвід має бути 

переданий наступним поколінням захисників нашої держави.  

АТО продемонструвала наявність в Україні громадянського 

суспільства та його позитивну роль у сфері забезпечення національної 

безпеки і оборони держави. Суспільство показало вражаючу здатність до 

консолідації і мобілізації, зумівши створити дієву мережу громадських 

ініціатив та об’єднань, які взяли на себе вирішення найбільш гострих та 

невідкладних завдань. Волонтерський рух дав державі змогу налагодити 

ефективне функціонування складових сектору безпеки і оборони. Волонтери 

відіграли ключову роль як у проведенні АТО, так і у вирішенні гуманітарних 

питань у зоні збройного конфлікту та довели, що без підтримки з боку 

громадян суб’єктам боротьби з тероризмом неможливо було б виконувати 

поставлені завдання. 

Стало очевидним, що такі сфери діяльності держави, як національна 

безпека і оборона стають предметом опікування громадянського суспільства, 

яке на початку АТО активно перебирало на себе відповідну низку завдань та 

функцій держави із забезпечення її проведення [6, с. 159]. Крім того, до АТО 

долучилися добровольчі формування, відомі як “добровольчі батальйони”. 

Поява в українському суспільстві такого феномену як добровольчий рух, 

пов’язана з Революцією Гідності та зумовлена агресією РФ проти України. 

Військові дії між силами АТО та збройними формуваннями РФ і її 

найманцями протягом чотирьох років відбувались із застосуванням важкого 

озброєння та військової техніки на території, площа якої становить близько 

40 тис. км², а довжина лінії розмежування – 403 км. Такі умови проведення 

не є притаманними для АТО, що має локальний характер. Крім того, через 

масштабність збройної боротьби, застосування збройними формуваннями РФ 
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і її найманцями важкого озброєння і військової техніки головна роль у цій 

операції де-факто вже перейшла до ЗС України, хоча де-юре керівництво 

АТО покладалося на Службу безпеки України. Отже, подальше звільнення 

окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей і 

відновлення на них конституційного ладу у форматі АТО виявилось 

неможливим, виникла необхідність створення ефективної системи захисту 

нашої держави [7, с. 67; 8; 9; 10; 11, с. 14]. 

Водночас активізація проти нашої держави диверсійно-підривної, 

інформаційно-психологічної діяльності та підвищення рівня злочинності 

суттєво впливають на соціальний добробут населення окупованих територій. 

Норми, що розроблялися для захисту інтересів людини, суспільства і 

держави в умовах мирного часу, не дають останній можливості повноцінно 

захистити права, свободи, інтереси й цінності зазначених суб’єктів. У зв’язку 

з тим, що в Україні не було введено правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану, а АТО вже давно вийшла за межі свого призначення і 

набула чітко вираженого військово-оборонного характеру виникла потреба у 

виробленні нових засад функціонування людини, суспільства і держави 

[12, с. 20; 13, с. 85]. 

У таких умовах постало завдання створити правові механізми 

ефективного використання сектору безпеки і оборони для захисту держави 

від збройної агресії РФ в умовах гібридної війни, розв’язаної проти України. 

Розроблення таких механізмів, їх своєчасна адаптація до сучасних викликів 

стали одними з головних напрямів правотворчого процесу держави 

[14, с. 253]. 

Поряд із цим нагальною проблемою стала також відсутність чіткої 

законодавчо оформленої правової позиції України щодо тимчасово 

окупованих РФ українських територій. Україна виходить з того, що й 

загарбаний Крим і окремі райони Донеччини та Луганщини є тимчасово 

окупованими територіями, право на які Українська держава не втратила, і які 

підлягають поверненню. З точки зору міжнародного права режим цих 
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територій однаковий, вони юридично залишаються частинами території 

України і мають бути повністю звільненими окупантами [4, с. 8]. 

З метою правового врегулювання вищезазначених проблемних питань 

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” (далі – “Закон 

про деокупацію Донбасу”). 

“Закон про деокупацію Донбасу” створив умови для встановлення 

нового організаційно-правового режиму протидії російській агресії – “заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі 

російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях”, надав 

можливість змінити попередній формат АТО та порядок застосування ЗС 

України, інших військових формувань та правоохоронних органів 

держави [15]. 

Варто відмітити, що зазначений законодавчий акт не містить чіткого 

сценарію повернення тимчасово окупованих територій, проте він закріплює 

порядок протидії збройній агресії РФ на території Донецької та Луганської 

областей, дає роз’яснення щодо правових підстав застосування усіх 

можливих засобів і ресурсів та має низку переваг. 

По-перше, згідно з прийнятим законодавчим документом РФ 

визнається країною-агресором, що розв’язала проти України міждержавний 

збройний конфлікт, окупувала частину її території та постійно підживлює 

загострення бойових дій на окупованій частині Донбасу. Цей нормотворчий 

акт не уточнює окремої дати початку агресії на Донбасі, проте він містить 

посилання на законодавство України [16], де вказано дату початку окупації 

частини території України – 20 лютого 2014 року. Таке твердження є 

важливим моментом, оскільки законодавчо закріплює факт, що РФ почала 

агресію проти Україну з Криму, а не з Донбасу. Отже, саме Росія несе 

відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення на 

окупованій нею території України. 
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По-друге, ухвалені в законі рішення створюють належні правові 

підстави для підготовки консолідованої претензії до РФ про відшкодування 

завданих збитків унаслідок вчинення нею агресії, уможливлює реалізацію 

законного права України на самооборону, а також створює передумови для 

оцінки подій в Україні як збройного конфлікту міжнародного характеру, а не 

як внутрішнього збройного конфлікту (громадянської війни), на чому так 

наполягає Росія [6, с. 160]. 

По-третє, важливим є визначення окупованою РФ не тільки української 

сухопутної території, а й морських вод та повітряного простору, що надає 

статус, в межах якого діє міжнародне гуманітарне право, слугує правовим 

механізмом для залучення гуманітарної допомоги, моніторингових місій та 

миротворчих сил [14, с. 255]. 

По-четверте, Верховна Рада України схвалила рішення Президента 

України про використання ЗС України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, що призначаються для відсічі і 

стримування збройної агресії РФ, забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях [15]. 

Цим було створено законодавчі умови для формування на Донбасі 

міжвідомчого угруповання об’єднаних сил і засобів Збройних Сил України, 

інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (далі – міжвідомче 

угруповання). Крім цього, було запроваджено відповідну систему 

керівництва та управління міжвідомчим угрупованням для здійснення 

планування, організації та контролю за виконанням заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у 

Донецькій та Луганській областях. 

Головними політичними та військовими суб’єктами створеної системи 

є Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил 
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України, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил 

України, якому підпорядковується Командувач Об’єднаних сил (далі – 

Командувач ОС). Командувач ОС здійснює керівництво силами та засобами 

ЗС України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції 

України, центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну 

політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії РФ безпосередньо у Донецькій та Луганській областях. Він реалізовує 

свої повноваження через підпорядкований йому Об’єднаний оперативний 

штаб Збройних Сил України (далі – ООШ ЗС України) [11, с. 15]. 

По-п’яте, відповідно до “Закону про деокупацію Донбасу” начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України наділено 

правом визначати межі зон безпеки, прилеглих до району бойових дій. Для 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування російської збройної агресії на Донбасі у цих зонах діє 

особливий порядок, що передбачає надання органам сектору безпеки і 

оборони, іншим державним органам України спеціальних розширених 

повноважень, необхідних для здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії. 

У зв’язку із необхідністю подальшої реалізації “Закону про деокупацію 

Донбасу” Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних 

Сил України призначив генерал-лейтенанта С. Наєва Командувачем 

Об’єднаних сил, а 30 квітня 2018 року ввів у дію рішення РНБОУ “Про 

широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській 

областях” щодо зміни формату широкомасштабної АТО, розпочатої 14 квітня 

2014 року [17; 18]. 

Водночас Президент України – Верховний Головнокомандувач 

Збройних Сил України видав накази “Про початок операції Об’єднаних сил із 

забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування 
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збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської 

областей” та “Про затвердження положення про Об’єднаний оперативний 

штаб Збройних Сил України”, відповідно до яких у державі з 14.00 30 квітня 

2018 року було розпочато ООС, а також визначено функції, основні завдання 

та повноваження Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України 

(далі – ООШ) [19]. Проведення ООС передбачено в умовах правового 

режиму мирного часу з можливістю введення правового режиму воєнного 

стану у разі розширення збройної агресії РФ [12, с. 8]. 

Зазначені документи створили необхідні нормативно-правові, 

організаційні, кадрові та інші підстави для запровадження ООС у Донецькій 

та Луганській областях. Ця операція стала принципово новою для ЗС України 

за цілями, складом учасників, формою та організацією керівництва й 

управління. Головними цілями такої операції є здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки й оборони на Донбасі, відсічі і 

стримування російської збройної агресії, посилення захисту українських 

громадян у цьому регіоні, а у перспективі і відновлення територіальної 

цілісності України.  

Для досягнення зазначених цілей ООС було вперше сформовано 

міжвідомче угруповання – Об’єднані сили (далі – ОС) у складі двох 

оперативно-тактичних угруповань “Північ” та “Схід” із відповідним 

комплектом військових частин (підрозділів) та резервів. До їх складу 

увійшли сили й засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, 

військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, 

засоби зв’язку та телекомунікацій, інші матеріально-технічні засоби) ЗС 

України, інших військових формувань, розвідувальних та правоохоронних 

органів, а також працівники закладів охорони здоров’я України. 

Специфічною для ОС стала система координації дій військових та 

правоохоронних структур, їхня співпраця з військово-цивільними 

адміністраціями, адже пріоритетами спільної роботи є відновлення та 

розбудова зруйнованої під час бойових дій інфраструктури, зокрема 
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соціальних об’єктів, що знаходяться у районах, що безпосередньо межують із 

лінією зіткнення [20, с. 335]. 

Головна відмінність ООС від АТО полягає в підпорядкованості. Якщо 

АТО проводили під загальним керівництвом Антитерористичного центру 

Служби безпеки України, то ООС – під керівництвом начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України. Йому 

також надано право, у разі загострення обстановки, залучати до їх складу 

додаткові сили й засоби ЗС України, усі без винятку силові підрозділи, інші 

складові частини сектору оборони держави. 

Гібридною, військово-безпеково-правоохоронною є і форма 

проведення ООС. Крім виконання ЗС України та іншими військовими 

формуваннями завдань з оборони держави на Донбасі (стримування і відсічі 

російської збройної агресії), угруповання ОС виконує функцію із 

забезпечення національної безпеки, у тому числі громадської, інформаційної 

протидії російській пропаганді, цивільного захисту населення, контролю за 

в’їздом осіб, переміщенням товарів на тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях і виїздом осіб, переміщенням товарів із 

цих територій через пункти в’їзду-виїзду тощо. У разі необхідності ОС 

виконуватимуть також завдання з деокупації відповідних районів Донецької 

та Луганської областей [21, с. 12]. 

ООШ ЗС України через підлеглі органи військового управління 

здійснює планування, організацію та контроль за виконанням заходів із 

забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування 

російської збройної агресії на Донбасі, координацію й контроль за діяльністю 

військово-цивільних чи військових адміністрацій (у разі їх утворення) у 

Донецькій та Луганській областях із питань національної безпеки й оборони. 

При цьому всі військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та 

інші особи ОС підпорядковуються Командувачу об’єднаних сил, рішення 

якого є для них обов’язковими до виконання [6, с. 163–164]. 
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Отже, у результаті проведення АТО нашій державі вдалося зупинити 

розширення російської агресії на Сході України та здійснити локалізацію 

зони збройного конфлікту, що дало змогу набути досвід у протистоянні цій 

агресії, вжити заходів із підвищення бойових спроможностей сил оборони та 

розпочати оборонну реформу. 

Подальше продовження АТО під керівництвом Служби безпеки 

України через обмеженість такої операції та масштабність збройної боротьби 

було неспроможне забезпечити звільнення тимчасово окупованих територій 

окремих районів Донецької та Луганської областей. На законодавчому рівні 

перед державою постало завдання не лише визначення правового статусу цих 

тимчасово окупованих територій, а й формування засад державної політики 

щодо їх звільнення. 

“Закон про деокупацію Донбасу” та акти Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України створили нормативно-правове 

підґрунтя для запровадження операції Об’єднаних сил та вирішення завдань з 

відсічі ворожої агресії на Донбасі, а у перспективі відновлення 

територіальної цілісності України. Завдяки цьому в 2018 році у Донецькій та 

Луганській областях України було сформовано необхідне міжвідомче 

угруповання військ та сил, налагоджено його взаємодію з іншими 

складовими сил оборони, військово-цивільними адміністраціями в Донецькій 

та Луганській областях.  
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ВІТЧИЗНЯНА ВОЄННО-ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИКА  

У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ КУРСАНТІВ ВВНЗ 

 

У статті розглянуто стан вітчизняної наукової періодики на воєнно-

історичну тематику. Досліджено створення та розвиток видань освітніх і 

наукових установ, а також громадських (ветеранських) організацій України. 

Проаналізовано змістове наповнення цих видань і їх потенціал у поширенні 

воєнно-історичних знань та популяризації воєнної історії України серед 

курсантів вітчизняних вищих військових навчальних закладів. 

Ключові слова: наукові видання, воєнна історія України, воєнно-

історичні знання, курсанти, вищі військові навчальні заклади. 

 

Постановка проблеми. В умовах збройної агресії Російської Федерації 

проти України підвищилися вимоги до свідомості, мотивації та життєвих 

настанов особового складу Збройних Сил України. Посилення військово-

патріотичного виховання курсантів – майбутніх офіцерів Збройних Сил 

України стало об’єктивною необхідністю для підготовки їх до відсічі та 

стримування збройної агресії північного сусіда. Набуття воєнно-історичних 

знань та формування ціннісного ставлення до воєнно-історичної науки саме 

зараз, коли пишуться найкривавіші сторінки нашої історії, дасть змогу 

курсантам вітчизняних вищих військових навчальних закладів краще 

розуміти сутність подій, учасниками та свідками яких вони стали. 

Досягнення воєнно-історичної науки в інтересах військово-

патріотичного виховання курсантів військових навчальних закладів активно 

використовували у радянський час. Однак воєнну історію України 
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розглядали лише у контексті “загальноросійської” та “загальнорадянської”. 

Остаточним табу українська воєнна історія стала у 1970-х роках, коли 

дослідження за цим напрямом було оголошено проявом буржуазного 

націоналізму, а знахідки археологів на території України (озброєння, рештки 

укріплень тощо) не аналізувалися з точки зору воєнної історії України 

[1, с. 5–6]. Про кон’юнктурність системи військово-патріотичного виховання 

радянської молоді свідчить те, що його наукову основу складало “ленінське 

вчення про захист соціалістичної Вітчизни”. Зміст військово-патріотичного 

виховання післявоєнного періоду зумовлювався політичним протистоянням 

із країнами Заходу і складався із багатьох міфологем, таких як “всесвітньо-

історичне значення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 

війні, розкриття ролі КПРС як організатора і натхненника перемоги над 

ворогом, викриття фальсифікації історії Другої світової війни” тощо 

[2, с. 12]. Бібліотеки радянських військових вузів пропонували курсантам 

матеріали на військово-історичну тематику для пропагування вірності 

патріотичному і інтернаціональному обов’язку. Чільне місце займали 

науково-популярні видання, такі як “Военно-исторический журнал” – 

друкований орган Міністерства оборони СРСР. Водночас видань, 

присвячених воєнній історії України, в УРСР не було. 

Сьогодні Російська Федерація як правонаступниця СРСР продовжує 

насаджувати на пострадянському просторі радянське “бачення” історії 

колишніх республік. Інформаційне супроводження збройної агресії проти 

України на 70% складається з воєнно-історичної тематики, перш за все з 

історії Другої світової війни [3, с. 94]. Керівництво Російської Федерації 

вдається до маніпуляції історичною свідомістю, фальсифікацій та 

викривлення української історії, у тому числі її воєнної складової. Водночас 

російська пропаганда поширює дезінформацію про переписування історії в 

Україні і планомірне налаштовування української молоді проти Росії через 

систему освіти. Подібні меседжі спрямовані як на російського споживача, так 

і на населення України [4, с. 366]. 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 21 

З огляду на це використання здобутків вітчизняної воєнно-історичної 

науки набуває в Україні виняткового значення у процесі військово-

патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України. 

Потенціал воєнно-історичної науки як потужного інструменту впливу на 

свідомість курсантів не вичерпується лише викладанням дисципліни “Історія 

війн і воєнного мистецтва”. Поширення воєнно-історичних знань, а також 

популяризація вітчизняної воєнної історії серед української молоді може 

здійснюватися через наукові періодичні видання відповідної тематики. 

Мета статті – висвітлити стан вітчизняної наукової періодики на 

воєнно-історичну тематику, окреслити перспективи її розвитку, а також 

з’ясувати її роль у військово-патріотичному вихованні курсантів вищих 

військових навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу. Політика пам’яті в Україні довгий час 

характеризувалася відсутністю чіткої стратегії дій і прогнозування можливих 

наслідків у найближчій і довгостроковій перспективі. Це стосувалося і 

розвитку вітчизняної воєнно-історичної науки. Упродовж тривалого часу 

вона залишалася під впливом радянських стереотипів, особливо події Другої 

світової війни. Майже не відбувалася переоцінка “героїчних досягнень 

Червоної армії, неперевершеності радянської зброї, нездоланної сили 

радянського патріотизму” тощо [5, с. 5]. У кризовому стані перебувала і 

видавнича справа з проблем воєнної історії України. Недостатня кількість 

фундаментальних наукових праць, енциклопедичної та довідкової 

літератури, а також фахових періодичних наукових видань унеможливлювала 

поширення об’єктивних воєнно-історичних знань та популяризацію 

вітчизняної воєнної історії серед населення України, зокрема молоді. 

Поступово ситуація із науковою періодикою на воєнно-історичну 

тематику почала поліпшуватися. Силами вітчизняних наукових і освітніх 

установ, а також громадських організацій почали засновуватися видання, що 

зосередили зусилля вітчизняних дослідників на воєнній історії України. На 

сьогодні в Україні існує чотири наукових видання на воєнно-історичну 
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тематику, внесених до переліку фахових видань України у галузі історичних 

наук відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, і низка 

періодичних видань, що випускають громадські (ветеранські) організації 

України. 

Найбільший потенціал у поширенні воєнно-історичних знань серед 

курсантів і слухачів належить вищим військовим навчальним закладам. 

Зокрема, у двох провідних вітчизняних ВВНЗ засновано наукові видання, 

присвячені тематиці воєнної історії: “Воєнно-історичний вісник” 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і 

“Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного. Видання вміщують наукові студії з історії 

України, всесвітньої історії, історії Українського війська та сучасних 

Збройних Сил України, історії розроблення та застосування озброєння та 

військової техніки.  

“Воєнно-історичний вісник” почав видаватися у 2011 році і 

випускається чотири рази на рік. Кожний номер, як правило, вміщує понад 

20 статей, тематично об’єднаних у таких рубриках: “Дослідження, 

повідомлення”, “Державне управління національною безпекою”, “Військово-

соціальне управління”, “Історія науки і техніки”, “Історичні постаті”, “Історія 

війн і воєнного мистецтва”, “Військова техніка та озброєння”. 

Видання, що виходить у Львові, засноване у 2000 році і видається два 

рази на рік, вміщуючи близько 20 статей у таких розділах: “Історія України”, 

“Всесвітня історія”, “Локальні конфлікти та збройні конфлікти сучасності”, 

“Наукові огляди, рецензії”. Крім того, одна із непостійних рубрик видання 

присвячена визначним датам світової та вітчизняної воєнної історії, 

наприклад, “70-річчя завершення Другої світової війни”, “100-річчя 

Української революції” тощо [6]. 

У справі розвитку воєнно-історичної науки, а також популяризації її 

здобутків серед української молоді провідне місце належить вітчизняним 

науковим та музейним установам. У 1997 році в Інституті історії України 
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НАН України заснували наукове видання на воєнно-історичну тематику – 

Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових праць присвячений 

малодослідженим подіям історії України періоду Другої світової війни, 

різним аспектам життя населення під час нацистської окупації: економічним і 

соціальним проблемам, матеріально-побутовому становищу, морально-

психологічним настроям населення, а також суспільно-політичним та 

соціокультурним процесам воєнної і повоєнної доби. Значна увага у збірнику 

приділена джерелознавчим і методологічним аспектам дослідження історії 

Другої світової війни та розвитку історіографії. Збірник виходить один раз на 

рік, кожний номер вміщує близько 20 статей у відповідних тематичних 

рубриках: “Енциклопедистика”, “Історіографія, методологія, 

джерелознавство”, “Нацистський окупаційний режим”, “Суспільно-політичні 

процеси”, “Військова справа”, “Рецензії”, “Історична пам’ять”, “Публікації 

джерел”, “Бойові дії на фронтах Другої світової війни”, “Післяокупаційний 

період” тощо. 

Ще одне наукове видання, тематика якого присвячена головним чином 

історії Другої світової та німецько-радянської війн, – Військово-історичний 

меридіан Національного музею історії України у Другій світовій війні 

Меморіального комплексу. Видання засноване у 2013 році і видається 

щоквартально, винятково в електронному вигляді. Серед інших питань, що 

висвітлюються на сторінках видання – історія локальних війн і збройних 

конфліктів ХХ століття, а також проблеми музеєзнавства. Кожний збірник 

вміщує до 15 статей за такими рубриками, як “Методологія. Історіографія. 

Джерелознавство”, “Люди. Події. Факти”, “Грані війни”, “Нацистський 

окупаційний режим” тощо.  

Склад редакційних колегій усіх видань включає фахівців у галузі 

історичних наук. Видання мають високий науковий рівень, в них розміщують 

публікації фахівці вищої кваліфікації – кандидати і доктори наук, а також 

аспіранти, ад’юнкти, докторанти. Видання призначені для наукових, 
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науково-педагогічних, музейних та архівних працівників, а також курсантів, 

слухачів і студентів закладів вищої освіти. 

У питанні розвитку вітчизняної воєнно-історичної науки не можна 

оминути іншу музейну установу – Національний військово-історичний 

музей. Упродовж п’яти років (2009–2013) музей проводив щорічні наукові 

конференції з питань воєнної історії різних регіонів України. Початок 

збройної агресії проти нашої держави зумовив започаткування у 2015 році 

Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції “Війна на 

Донбасі”, присвячену ходу бойових дій, діяльності військових частин 

(підрозділів) сил безпеки і оборони, проблемам використання озброєння та 

військової техніки, військовим і цивільним втратам, а також українським 

героям у російсько-українському збройному протистоянні тощо. 

Крім того, з 2000 року двічі на рік музей випускав наукове видання 

Військово-історичний альманах, призначений як для працівників музейних, 

архівних і наукових установ, так і для широкого загалу. Змістовно альманах 

включає такі тематичні рубрики: “Історія”, “Фортифікація”, 

“Уніформологія”, “Філателія”, “Зброя. Спорядження. Техніка”, “Військовий 

некрополь”, “Архів”, “Музей”, “Книгозбірня”. Кожен номер вміщує близько 

15 статей, найбільше з яких входить у рубрику “Історія” (4–8 статей за 

номер).  

Аналіз номерів Військово-історичного альманаху з точки зору 

періодизації воєнної історії України [7] свідчить, що 2% від усього обсягу 

статей рубрики “Історія” присвячені періоду Давньої України, 2% – Києво-

Галицькому періоду, 5% – добі Гетьманщини, 11% – рокам російсько-

австрійського панування, 5% – міжвоєнному періоду на західноукраїнських 

землях, 19% – періоду національно-визвольних змагань, 28% – добі 

радянської влади (з них подіям Другої світової війни – 17%, діяльності ОУН-

УПА – 11%), 6% – періоду незалежної України, 22% – інше. Таким чином, 

тематика статей Військово-історичного альманаху досить широка і охоплює 

майже усі періоди воєнної історії України. 
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Окремої уваги у питанні поширення воєнно-історичних знань серед 

курсантів вітчизняних ВВНЗ заслуговують видання, які випускають 

громадські організації, засновані науковцями, зокрема істориками. Серед них 

науково-популярний журнал “Воєнна історія” та львівський мілітарний 

альманах “Цитаделя”. Журнал “Воєнна історія” заснований у 2002 році 

Всеукраїнською громадською організацією “Український інститут воєнної 

історії” спільно із Національною академію оборони України (нині – 

університет), де і видавався до 2006 року. Авторський колектив включав 

військових і цивільних істориків, а також фахівців інших галузей знань, 

головний редактор видання – доктор історичних наук, професор.  

Журнал виходив 1–4 рази на рік, кожен номер вміщував до 15 статей, 

об’єднаних у такі тематичні рубрики, як “Дослідження, повідомлення”, 

“Постаті”, “Архіви, документи” тощо. Статті охоплювали різні напрями 

дослідження воєнної історії, а саме: проблеми методології воєнно-історичної 

науки, історію війн, окремих воєнних кампаній, операцій, досвід 

застосування збройних сил у локальних війнах, збройних конфліктах, 

миротворчих та антитерористичних операціях (у тому числі на Сході 

України), міжнародне військове співробітництво, діяльність видатних 

історичних діячів, досвід будівництва Збройних Сил України, розвиток 

озброєння і військової техніки, організацію підготовки, а також військово-

патріотичного виховання офіцерського корпусу. 

Львівський мілітарний альманах “Цитаделя” заснований у 2009 році 

благодійним фондом “Філософський проект”. Авторський колектив видання 

включає професійних істориків, а головний редактор – кандидат 

філософських наук. У першому номері альманаху редколегія звернулася до 

читача зазначаючи, що “… воєнні події, активну участь у яких брало багато 

наших співвітчизників, дивним чином відчужуються від нашої історії. … вся 

мілітарна сфера, саме військо сприймаються як щось стороннє” [8, с. 4]. 

Однак тематика видання обмежена воєнною історією лише західних областей 

України і майже не висвітлює сучасні події у нашій державі. Альманах 
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виходить два рази на рік і включає рубрики: “Воєнна історія”, “Тактика і 

стратегія”, “Фортифікації”, “Уніформологія”, “Військова символіка”, 

“Біографістика”, “Озброєння і військова техніка”, “Документ” тощо. 

Кожний номер видання налічує близько 10 статей, по 1–2 статті на 

рубрику. Водночас найбільше статей представлено у рубриці “Воєнна 

історія” (2–8 за номер). Їхня тематика охоплює різні періоди воєнної історії 

західного регіону – від наполеонівських війн до Другої світової війни. 

Зокрема, автори альманаху досліджували вихідців Галичини та Закарпаття у 

битві при Асперні, національне представництво у збройних силах Австро-

Угорщини під час Першої світової війни, перебіг українсько-польської війни, 

діяльність Української галицької армії, входження Червоної армії до Львова 

тощо. У рубриці “Біографістика” представлено біографії військових діячів, у 

тому числі українських, таких як П. Шандрук, О. Букшований, 

М. Тарнавський та інші. Незначна частина статей присвячена озброєнню і 

військовій техніці у відповідній рубриці. Проблеми сучасних Збройних Сил 

України обмежено висвітлюють у рубриці “Військова символіка”.  

Кількість випусків наукових періодичних видань України на воєнно-

історичну тематику наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількість випусків наукових видань на воєнно-історичну тематику  

та їх доступність у мережі Інтернет (станом на початок 2019 року) 

 

Воєнно-

історичний 

вісник 

Військово-

науковий 

вісник 

Сторінки 

воєнної 

історії 

України 

Військово-

історичний 

меридіан 

Військово-

історичний 

альманах 

Львівський 

мілітарний 

альманах 

“Цитаделя” 

Воєнна 

історія 

20 30 20 24 26 15 80 

у вільному 

доступі  

(номери 

2011–2016) 

у вільному 

доступі 

(номери 

2017–2019) 

у вільному 

доступі 

(номери 

2008–

2018) 

у вільному 

доступі всі 

номери 

у вільному 

доступі всі 

номери 

відсутній у 

вільному  

доступі  

(всі номери 

платні) 

у вільно-

му  

доступі 

(номери 

2002–

2012) 

 

Окреме місце у поширенні воєнно-історичних знань серед курсантів 

вищих військових навчальних закладів належить збірникам матеріалів 
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наукових воєнно-історичних конференцій. Відповідно до щорічних Планів 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України у військових 

навчальних закладах у 2017 році було проведено 7 конференцій на воєнно-

історичну тематику, у 2018 – 5, у 2019 – 6. 

З 2016 року у Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського щорічно проводиться Всеукраїнська наукова конференція 

“Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”, присвячена 

військовій справі та діяльності військових формувань на теренах України від 

давніх часів до сьогодення. Секції конференції охоплюють широкий спектр 

тем – від військової організації скіфського царства до застосування сил 

безпеки і оборони в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил 

на Сході України. 

Найбільше подібних заходів організовує і проводить Національна 

академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тематика 

конференцій присвячена різноманітним аспектам історії України: 

проблематиці національно-визвольних змагань (“Українське військо в 

Національній революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя армії УНР)”, розвитку 

воєнного мистецтва, озброєння і військової техніки (“Людина і техніка у 

визначних битвах світових воєн ХХ століття”), радянській репресивній 

політиці як інструменту знищення української науки, культури та історичної 

спадщини (“Великий терор і масові репресії в Україні (20–50-ті рр. 

XX століття”) тощо. 

За результатами роботи конференцій організатори випускають 

збірники матеріалів, поширюючи їх серед бібліотек вищих військових 

начальних закладів або у вільному доступі у мережі Інтернет в електронному 

вигляді. Матеріали конференцій призначені для широкого кола читачів – 

науковців, викладачів, курсантів і слухачів вищих військових навчальних 

закладів. Крім того, організатори заходів дають змогу самим курсантам 

опублікувати тези доповідей, зокрема за досвідом їх участі в 

антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил на Сході України [9]. 
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У питанні поширення воєнно-історичних знань окремо варто 

розглянути видання, що випускають ветеранські організації України. 

Тематика цих видань головним чином присвячена подіям часів Другої 

світової війни, зокрема її складовій – німецько-радянській війні 1941–1945 

років. Серед них Альманах Київської міської асоціації ветеранів-підводників, 

історичний альманах Ради організації ветеранів України “Патріот України”, 

“Записки военно-исторического общества” тощо. Альманахи виходять не 

періодично, часто напередодні пам’ятних та ювілейних дат. Змістове 

наповнення видань зазвичай включає спогади, статті членів ветеранської 

організації і подекуди професійних істориків. 

Альманах Київської міської асоціації ветеранів-підводників – видання 

на вузько спеціалізовану тему і присвячене головним чином створенню і 

діяльності військово-морського флоту радянських збройних сил. Альманах 

вміщує біографії, спогади про військову службу, статті, присвячені морським 

боям під час російсько-японської та Другої світової війн, особливостям 

військової служби в роки “холодної війни”, розвитку та застосування 

озброєння та військової техніки тощо. Видання може слугувати тим, хто 

цікавиться військово-морською тематикою, зокрема історією становлення, 

розвитку, повсякденної діяльності і досвіду застосування військово-

морського флоту Російської імперії та Радянського Союзу [10]. 

У свою чергу, тематика історичного альманаху Ради організації 

ветеранів України обмежена лише подіями німецько-радянської війни. Статті 

альманаху можуть бути корисними як приклад усної історії під час 

дослідження переломних подій періоду Другої світової війни на 

східноєвропейському театрі воєнний дій: Курської битви, битви за Дніпро, 

визволення українських міст тощо. Водночас варто враховувати, що спогади 

безпосередніх учасників і свідків тих подій, зазнавши зовнішніх впливів на 

формування історичної свідомості, демонструють трансформаційні процеси 

індивідуальної пам’яті та подекуди носять міфологізований характер. Крім 

того, статтям альманаху притаманні штампи радянської і російської 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 29 

пропаганди про всесвітньо значущу роль Радянського Союзу у перемозі 

1945 року, “дружбу народів” тощо. Серед суто історичної тематики на 

сторінках видання періодично порушується питання проблем історичної 

пам’яті та патріотичного виховання української молоді на основі воєнної 

історії України. При цьому спроби українських науковців переглянути чи 

здійснити переоцінку тогочасних подій або персоналій автори альманаху 

сприймають як “культивування в Україні націоналістичних ідей”. 

Зокрема, у номері за 2011 рік вміщено статтю, де стверджувалося, що 

політика історичної пам’яті в Україні “в цілях націоналістичної кон’юнктури 

призвела до підміни понять і оцінок, пов’язаних з … війною”. У статті автор 

наполягав, що “створюється нова історія України у контексті тотальної 

українізації”, а також пропонував протидіяти цьому процесу “спільними 

зусиллями Білорусі, Росії та України, узгодивши офіційні трактування війни, 

навчальні програми, підручники з історії” [11, с. 84, 92]. У свою чергу, у 

номері за 2013 рік було надруковане звернення до тодішнього Президента 

України В. Януковича з приводу того, що “… в деяких областях Західної 

України увіковічують пам’ять вояків УПА, які служили на боці німецьких 

загарбників, будують пам’ятники їм, перейменовують вулиці на їх честь, що 

принижує гідність ветеранів Великої Вітчизняної війни …”, а також 

закликали посилити відповідальність за телепередачі, які “спотворюють 

правду історії Великої Вітчизняної війни, … ображають живих учасників 

бойових дій, згубно впливають на патріотичне виховання … молоді” 

[12, с. 10]. 

У тематичному номері “Патріота України”, присвяченому 60-річчю 

від дня перемоги, серед матеріалів про знакові події німецько-радянської 

війни (оборона Одеси і Севастополя, Корсунь-Шевченківська і Київська 

наступальна операції тощо) варто відмітити статтю про проблеми 

патріотичного виховання молоді в Україні. Зокрема, автор негативно 

“оцінював” руйнування системи патріотичного виховання, що склалася в 

Радянському Союзі. При цьому витоками патріотизму автор вважав визнання 
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того, що незалежна Україна є правонаступницею Української Радянської 

Соціалістичної Республіки, а справжня незалежність України була досягнута 

“в результаті Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні 1941–

1945 років” [13, с. 91, 93]. 

Ще одним виданням, до складу редакційної колегії якої входили 

переважно члени ветеранських організацій, було “Записки военно-

исторического общества”. Видання засноване у 2001 році так званим 

воєнно-історичним товариством при громадській організації “Російсько-

англійський університет імені Володимира Мономаха” для “…сприяння тим, 

хто навчається у середніх і вищих навчальних закладах України, у вивченні 

історії Росії та України”. Тематика видання також здебільшого присвячена 

історії “Великої Вітчизняної війни”. Однак, окрім суто радянських кліше, 

статтям була притаманна завуальована пропагандистська антиукраїнська 

риторика, розгляд історії України, у тому числі її воєнної складової, 

винятково у контексті історії Росії [14].  

Таким чином, аналіз змісту видань, які випускають ветеранські 

організації України, дає підставу стверджувати, що їм притаманна певна 

тенденційність в оцінюванні тих чи інших подій Другої світової війни, 

зокрема висвітлення їх у руслі радянської і сучасної російської історіографії, 

а саме: використання словоформи “Велика Вітчизняна війна”, висвітлення її 

як центральної події в усій історії України, відсутність згадок про інші 

історичні періоди нашої держави, термінологічна плутанина у поняттях 

“фашизм” і “нацизм” в оцінці державної ідеології тогочасної Німеччини, 

уникання згадок про початок Другої світової війни, “виключаючи” із 

історичного контексту західні області України, населення якого стикнулося з 

війною у 1939 році, неприйняття діяльності Української повстанської армії та 

інших військових формувань на Заході України у воєнний і післявоєнний 

періоди тощо.  

При цьому автори цих видань періодично порушують питання 

військово-патріотичного виховання української молоді, у тому числі на 
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основі воєнної історії України. Автори статей закликають молодь пам’ятати і 

відзначати історичні дати, відвідувати пам’ятні місця, доглядати та 

впорядковувати могили захисників Вітчизни тощо. Однак вони акцентують 

увагу лише на глорифікації подій 1941–1945 років ХХ століття, без 

урахування інших періодів української державності і вшанування інших 

борців за незалежність України. 

Такий стан справ частково зумовлений суперечливою політикою 

держави щодо питань історичної пам’яті, відсутністю протягом довгого часу 

якісного інформаційного простору, що призвело до інформаційної експансії з 

боку Російської Федерації. На думку вітчизняних науковців, за всі роки 

незалежності питання моделювання формату пам’яті про війну, прийнятного 

для усієї України, так і не було врегульовано, “… розставляючи час від часу 

діаметрально протилежні аксіологічні маркери – від С. Бандери … за 

президента В. Ющенка до “Алеї Героїв Радянського Союзу” … за президента 

В. Януковича – влада займалася радше політиканством …” [15, с. 14]. 

Початок російської збройної агресії проти України спонукав 

переглянути політику історичної памяті, почалися пошуки більш 

прийнятного формату, який би поєднував комеморативні потреби усього 

українського суспільства і водночас сприяв інтеграції України у світову та 

європейську практику комеморації. Зокрема, було видано низку нормативно-

правових актів, виконання яких має сприяти об’єктивному та всебічному 

дослідженню історії Другої світової війни, недопущенню її фальсифікації у 

наукових дослідженнях, навчально-методичній літературі, підручниках, а 

також донесенню до широкої громадськості інформації про звитяги 

Українського народу у визвольній боротьбі, його визначний внесок у 

перемогу Антигітлерівської коаліції. Крім того, виняткового значення 

набуває реалізація заходів, спрямованих на консолідацію українського 

суспільства, налагодження громадянського взаєморозуміння і примирення у 

питаннях національної історії, а також патріотичного виховання курсантів 
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вітчизняних ВВНЗ на прикладах доблесті та звитяги Українського війська у 

різні періоди Української державності [16]. 

Висновок. Таким чином, вітчизняні періодичні видання на воєнно-

історичну тематику мають значний потенціал у поширенні воєнно-

історичних знань і популяризації воєнної історії України у ході військово-

патріотичного виховання курсантів вітчизняних ВВНЗ. Використання 

періодичних наукових видань у навчально-виховному процесі як додаткових 

джерел пізнання дасть змогу ознайомити курсантів із результатами сучасних 

наукових досліджень, озброїти знаннями про ті чи інші історичні явища, їх 

причини та наслідки для осмислення подій, що відбуваються сьогодні у 

нашій державі, а також сприятиме формуванню патріотичної свідомості 

майбутніх офіцерів в умовах триваючої збройної агресії проти України. Крім 

того, курсанти – учасники бойових дій також можуть виступити носіями 

воєнно-історичних знань. Участь їх у наукових конференціях, семінарах, 

круглих столах, що проводяться у вищих військових навчальних закладах, 

сприятиме поширенню прикладів усної історії у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Аналіз видань, присвячених воєнній історії України, свідчить, що їхня 

тематика дещо варіюється, залежно від спеціалізації установ, які їх 

випускають, і частково зумовлюється регіональними та ідеологічними 

особливостями. “Сторінки воєнної історії України” і “Військово-історичний 

меридіан” як видання наукових установ зосереджуються головним чином на 

ґрунтовному дослідженні історії Другої світової війни. “Воєнно-історичний 

вісник” і “Військово-науковий вісник” видаються у вищих військових 

навчальних закладах, тому охоплюють більш широку тематику, окремо 

досліджуючи будівництво і розвиток Збройних Сил України, досвід 

застосування їх у міжнародних миротворчих операціях та антитерористичній 

операції/операції Об’єднаних сил на Сході України тощо. Проблематика 

статей видання музейної установи “Військово-історичний альманах” також 

не обмежується лише одним історичним періодом, а охоплює різні 
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хронологічні межі вітчизняної воєнної історії. Журнал Інституту воєнної 

історії України “Воєнна історія” вміщує статті на широку тематику, а наукові 

студії присвячені майже всім періодам воєнної історії України – від давніх 

часів до сучасності, у той час як львівський мілітарний альманах “Цитаделя” 

спеціалізується переважно на регіональній воєнній історії. У свою чергу, 

видання, які випускають ветеранські організації, попри надмірну ідеалізацію 

конкретного історичного періоду та його діячів, можуть стати додатковим 

джерелом воєнно-історичних знань про окремі події Другої світової війни. 

Виявлено низку тенденцій розвитку періодичних видань на воєнно-

історичну тематику за роки незалежності України, а саме:  

акцентуація видань ветеранських організацій винятково на 

проблематиці німецько-радянської війни у дусі радянської та сучасної 

російської пропаганди; 

висвітлення збройної агресії Російської Федерації проти України, а 

також подій, пов’язаних із окупацією Автономної Республіки Крим, 

переважно виданнями вищих військових навчальних закладів; 

посилення національно-патріотичної складової наукових періодичних 

видань, спрямованість на розвінчування радянських, а також російських 

кліше та стереотипів щодо воєнної історії України; 

доступність майже усіх воєнно-історичних періодичних видань 

України через мережу Інтернет у результаті розвитку інформаційних 

технологій. 

Водночас у справі поширення воєнно-історичних знань залишається 

низка проблемних питань, що потребують вирішення. Сучасна воєнна історія 

України (окупація Автономної Республіки Крим, російська збройна агресія 

проти України) майже не знаходить свого висвітлення у згаданих виданнях. 

Деякі питання досвіду застосування сил безпеки і оборони в 

антитерористичній операції/операції Об’єднаних Сил частково 

досліджувалися у “Воєнно-історичному віснику”, “Військово-науковому 

віснику”, а також журналі “Воєнна історія” [17]. Разом з тим найбільше 
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історичних досліджень на тему перебігу збройного конфлікту на Сході 

України можна знайти на сторінках збірників матеріалів наукових воєнно-

історичних конференцій. Крім того, в умовах інформаційної агресії 

Російської Федерації дедалі більшого значення набуває протидія пропаганді 

антиукраїнського характеру на сторінках видань деяких громадських, 

зокрема ветеранських, організацій України.  

Таким чином перспективними напрямами діяльності у справі 

поширення воєнно-історичних знань серед курсантів вітчизняних вищих 

військових навчальних закладів залишається посилення уваги вітчизняних 

науковців до проблематики сучасної збройної агресії Російської Федерації 

проти України, а також спрямування зусиль на розвінчування міфів і 

протидію фальсифікаціям у питаннях воєнної історії України як Давніх часів, 

так і сьогодення. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЖІНОК У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РУСІ  

В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АТО (2014–2018) 

 

У статті аналізується участь жінок у волонтерському русі, що виник 

у нас під час Революції Гідності і розгорнувся в ході збройного конфлікту на 

Сході України. У надзвичайно складний період саме цей рух об’єднав 

суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, 

готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем 

держави. 

Ключові слова: волонтерський рух, жінки-волонтери, 

антитерористична операція. 

 

У значному розмаїтті волонтерського руху, що виник в Україні у 

2014 році, важлива роль належить жінкам, які поряд із представниками 

чоловічої статі звалили на свої тендітні плечі тягар та відповідальність за 

забезпечення українських вояків найнеобхіднішим, турботу про сім’ї тих, хто 

став на захист Вітчизни.  

Про жінок-волонтерів з’явилися перші праці, що оцінюють їх 

діяльність. Так, у березні 2018 р. у золотій залі Спілки письменників України 

у Києві презентували першу книгу, видану за підсумками Огляду-конкурсу 

“Українка: жінка-волонтер, жінка-воїн, жінка-герой” [1]. Героїнями книги 

стали жінки-волонтери, які дбають про українське воїнство протягом усіх 

років збройної агресії Росії проти України на Донбасі: збирають благодійні 

кошти, укладають і доставляють українським захисникам пакунки з 

необхідними речами, медикаментами, військовим спорядженням, домашніми 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 39 

смаколиками; тримають варту у військових госпіталях; опікуються родинами 

учасників антитерористичної операції (АТО) та загиблих під час збройної 

агресії Російської Федерації; створюють новий культурний контент для 

воїнів Збройних Сил України, відвідують блокпости з концертами тощо. 

Вони на невидимому фронті наближають нашу перемогу [1]. 

Журналістський проєкт “Жінка світу” – це збірний образ тисяч 

українських жінок, які з початку Майдану і до сьогоднішнього дня борються 

за свободу України. Серед них жінки-військовослужбовці і жінки-волонтери, 

жінки, чиї чоловіки і сини захищають сьогодні цілісність країни, зокрема 

Тетяна Ричкова, Дана Ярова, Раїса Шматко та інші. У масштабах країни 

вплив кожної окремо комусь може здатися малим, але саме вона – “Жінка 

світу” – сьогодні пише історію нашої країни [2]. Проте проблема участі жінок 

у волонтерському русі за умов збройної агресії Російської Федерації проти 

України ще не знайшла належного відображення у науковій літературі. 

Мета статті полягає у здійсненні спроби воєнно-історичного опису 

участі жінок у волонтерському русі у 2014–2018 роках. 

Волонтерський рух на повну потужність розгорнувся у 2014 році. На 

хвилі патріотизму він набув загальнодержавного характеру та отримав 

підтримку з боку законодавчої і виконавчої гілок влади України. Для 

забезпечення скоординованих дій волонтерських організацій та Збройних 

Сил з питань забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності 

країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного 

стану, контролю за використанням благодійної допомоги та удосконалення 

системи матерільно-технічного забезпечення при Міністерстві оборони 

України було створено Раду волонтерів. Це – координаційний орган у 

питаннях співпраці волонтерських та громадських організацій із Збройними 

Силами, що безпосередньо виконує функцію громадського контролю за 

діяльністю та моніторингом виконання програм із реформування Збройних 

Сил України. У листопаді 2014 року відбулося установче засідання Ради і 

було обрано її керівний склад.  



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 40 

До благодійної діяльності та шефської роботи залучалися органи 

державної влади та місцевого самоврядування, громадські організації та 

об’єднання, волонтери і окремі громадяни. Шефська робота органів влади 

над військовими частинами здійснюється відповідно до річних планів. Розмір 

шефської допомоги Збройним Силам у 2014 р. становив 12,45 млн грн. Із 

загального обсягу наданої допомоги 69% коштів становила вартість 

матеріальних засобів, 17% – запасних частин та обладнання для ремонту 

військової техніки та військових споруд, 6% – фінансування повсякденної 

діяльності, 5% – будівельних матеріалів, 3% – ліків, медичного обладнання 

та продовольчих товарів, інших робіт. 

Крім того, за сприяння органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування з підшефними військовими частинами та загальноосвітніми 

навчальними закладами було проведено понад 1,8 тис. військово-

патріотичних і культурно-виховних заходів та майже 800 заходів із 

допризовної підготовки. 

У рамках акції “Підтримай Українську армію” на рахунки Міністерства 

оборони України протягом 2014 року надійшло 153,3 млн грн. За рахунок 

цього фінансового ресурсу було придбано матеріальних засобів на суму 

140,9 млн грн (92%) і медикаментів на суму 12,4 млн грн (8%). Загальна сума 

благодійної допомоги, що безпосередньо отримали військові частини 

протягом 2014 року, становила 426,2 млн грн, у тому числі у натуральній 

формі – на суму 417,6 млн грн та 8,6 млн грн – у грошовій формі. Таким 

чином, у 2014 році благодійну допомогу було розширено за рахунок 

благодійних пожертв фізичних і юридичних осіб та благодійної допомоги в 

натуральній формі. Загальний обсяг допомоги, отриманої та облікованої 

Збройними Силами на кінець року, становив майже 580 млн грн [3, с. 48–49]. 

Станом на 2018 рік волонтерський рух був упорядкований у системі 

громадських організацій Міністерства оборони України. У 2017–2018 рр. 

Рада волонтерів спільно з волонтерськими організаціями та органами 

військового управління продовжила діяльність із поліпшення матеріально-
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технічного забезпечення військ (сил) речовим майном, комп’ютерним, 

спеціалізованим і медичним обладнанням, а також сприяла вирішенню 

питань психологічної, юридичної та соціальної підтримки 

військовослужбовців та членів їхніх сімей. 

У серпні 2017 р. спільна робоча група з представників Генерального 

штабу Збройних Сил України та Ради волонтерів здійснили робочу поїздку 

до районів проведення АТО для оцінювання ситуації щодо соціально-

правового забезпечення та проблем, що впливали на стан морально-бойового 

духу особового складу. За результатами роботи було надано відповідні 

пропозиції. Моніторингова група щодо аналізу ситуації із відновлення 

будівництва пунктів постійної дислокації під головуванням Головної 

інспекції Міністерства оборони України провела інспекцію дев’яти пунктів 

постійної дислокації бригад у різних регіонах України та районах проведення 

антитерористичної операції.  

Тривала співпраця волонтерських організацій із Адміністрацією 

Президента України з питань: надання громадянства іноземцям, які брали 

участь в АТО; виділення спеціального транспорту для евакуації поранених; 

легалізації транспортних засобів, переданих волонтерами підрозділам 

Збройних Сил у 2014–2015 рр.; створення дієвого громадського контролю в 

секторі безпеки і оборони; інформаційного протистояння російській 

пропаганді та безпеки інформаційного простору; територіальної оборони; 

соціальних питань та фінансового забезпечення військовослужбовців тощо. 

Продовжується надання допомоги з питань створення єдиної 

автоматизованої системи управління військ (сил), системи медичного 

забезпечення, психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх 

сімей, колишнім військовополоненим, розроблення невідкладних 

нормативно-правових актів щодо забезпечення життєдіяльності Збройних 

Сил України [4, с. 99–100]. 

Науковий аналіз місця та ролі жінок у волонтерському русі, що виник в 

Україні під час Революції Гідності і розгорнувся під час збройного конфлікту 
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на Сході України, неможливий без здійснення воєнно-історичного опису їх 

участі у волонтерському русі 2014–2018 рр. У цій справі важливим джерелом 

наукової емпіричної інформації мають стати відомості про діяльність 

відомих жінок-волонтерів України. 

Тетяна Ричкова – волонтер, офіцер ЗС України, помічник Міністра 

оборони та начальника Генерального штабу ЗС України, народний депутат 

України. Вона пригадує: “У 2014 році з іншими волонтерами я була неподалік 

від Донецького аеропорту, коли на мій номер зателефонувала незнайома жінка. З 

коротенької розмови з’ясувалося, що вона пенсіонерка, хворіє, а вся ії пенсія йде 

на ліки. Вона попросила дати пораду, як їй допомогти війську, сказавши, що має 

шерстяну пряжу. Я порадила їй в’язати шкарпетки й передавати їх нашим 

десантникам. Так ось, за кілька місяців ця жіночка зв’язала 150 пар теплих 

шкарпеток і передала їх волонтерами в одну з десантних бригад! Таких 

прикладів, коли пересічні українці, ледь зводячи кінці з кінцями, допомогли 

нашій армії в найскрутніші для неї часи, можу навести сотні. Низький їм за це 

уклін!..” [5]. 

Із початком збройного конфлікту на Сході України Т. Ричкова слідом за 

чоловіком поїхала на фронт для забезпечення українських військовослужбовців у 

районі проведення АТО. У рідному Дніпрі вона продала деяку нерухомість, 

приватне підприємство, а також зняла гроші з депозитів, щоб купити для 25-ї 

пдбр найнеобхідніше – форму, берци, генератори. У подальшому Тетяна почала 

збирати кошти для забезпечення потреб військовослужбовців Високомобільних 

десантних військ (ВДВ). Вона стала одним із найвідоміших волонтерів, 

засновницею відділу громадської організації “Крила Фенікса” у місті Дніпро. 

Тетяна була на фронті під час найгарячіших боїв у Слов’янську, 

Краматорську, Червоному Лимані, Ямполі, Дебальцевому, Вуглегірську, 

Дослідному, Пісках, Авдіївці. Останню машину, на якій жінка вивозила 

поранених, підірвали прямим влученням міни під Донецьким аеропортом. 

У 2014 році чоловік Тетяни загинув під час важких боїв у районі 

Єнакієвого Донецької області під час обстрілу позицій ворожими “Градами”. 
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Поховавши чоловіка, вона продовжила займатися забезпеченням 

військовослужбовців, ставши активним критиком наявного стану речей у 

Збройних Силах України. 

У січні 2015 року волонтерка підписала контракт і стала офіцером ЗС 

України. Була призначена помічником Міністра оборони з реформ, з весни 

2015 року – помічником начальника Генерального штабу ЗС України. Зокрема, 

Тетяна займалася питаннями дисципліни та психологічного забезпечення в 

Збройних Силах України, брала участь у розробленні програми психологічної 

допомоги військовослужбовцям і створенні центрів допомоги учасникам АТО 

при облдержадміністраціях. Крім того, за її участю створювали Центр розвитку й 

супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил. 

У травні 2015 року волонтерку включили до складу Комісії державних 

нагород і геральдики, а у листопаді – до складу Організаційного комітету з 

підготовки та проведення заходів зі створення Меморіалу українських героїв. 

Згодом Тетяна очолила державне підприємство, що здійснює матеріальне 

забезпечення Сил спеціальних операцій та ВДВ. 

За допомогу Збройним Силам волонтерка нагороджена орденом княгині 

Ольги ІІІ ступеня (серпень 2014) і орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 

(грудень 2014) [6]. 

Дана Ярова займалася підприємницькою діяльністю, проте стала 

волонтером під час Євромайдану. Під час бойових дій на Сході України активно 

провадила волонтерську діяльність у госпіталях і лікарнях міста Києва та області, 

куди доправляли поранених бійців. З часом Д. Ярова налагодила співпрацю з 

американським благодійним фондом і опікувалася реформою медичного 

забезпечення військовослужбовців у районі проведення АТО. Ярова є 

ініціатором, куратором і виконавцем проєкту, в рамках якого, починаючи з 

четвертої хвилі мобілізації, військовослужбовців забезпечували сучасними 

аптечками з кровоспинними засобами. Наразі Дана Ярова “пішла” з 

волонтерства, вважаючи, що завдання забезпечення Збройних Сил держава має 

виконувати самостійно [7]. 
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Волонтер Раїса Шматко справляє враження справжнього солдата: 

надійного, відважного, який у потрібний момент закриє собою товариша, не 

побоїться сказати прямо у вічі страшну правду і не втратить сили духу в 

найнебезпечніших ситуаціях [8]. У “довоєнному” минулому Р. Шматко мала 

успішну кар’єру чиновника одного з міністерств, працівника банку. Тепер 

Раїса весь свій час віддає волонтерству, є лідером жіночого руху “За вільну 

Україну”. 

З травня 2014 року жінка почала двічі на місяць їздити на передову. 

Спочатку на Луганщину, у 12-й батальйон територіальної оборони, де 

проходив службу чоловік її подруги, згодом – до тих, із ким разом була на 

Майдані. Волонтерка регулярно бувала в Пісках, Авдіївці, на шахті Бутівка. 

Разом з іншими волонтерами Раїса створила у Києві волонтерський 

центр для збирання допомоги, а також перший в Україні волонтерський 

логістичний центр у Маріуполі, так званий євросклад, що акумулює 

гуманітарну допомогу з країн Європейського Союзу і дає змогу усім 

підрозділам, розміщеним у радіусі 50–100 км від нього, отримувати усе 

необхідне.  

Окрім матеріальної допомоги, Р. Шматко дбала і про моральну 

підтримку учасників АТО та членів їхніх сімей. Зокрема, за її ініціативи для 

матерів, які втратили синів під час бойових дій на Сході України, одне з 

кращих у Європі підприємств із виготовлення нагород “Орден” створило 

спеціальну відзнаку – “Орден матері бійця АТО”. Крім того, за сприяння 

Раїси для відзначення жінок, які служать військовими медиками, снайперами, 

психологами, кухарями, а також волонтерами в тилу, було започатковано 

медаль “Берегиня України”. 

Раїса Шматко часто ризикує життям, адже принципово їздить сама в 

небезпечні місця, має кілька контузій, втратила багатьох товаришів і 

знайомих. Проте найважчим у волонтерській роботі Раїса вважає не збирання 

десятків тонн “гуманітарки” для бійців та доставку її під обстрілами на 

передову, а сумний обов’язок повідомляти матерям про загибель їхніх синів 
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[9]. Крім того, на її думку, існує проблема недооцінення державою 

волонтерської роботи: ненадання волонтерам статусу учасника бойових дій, 

недостатня увага до потреб волонтерів з боку місцевої влади, відсутність 

приміщень для роботи і зберігання гуманітарної допомоги тощо. Утім, 

незважаючи на негаразди, жінка продовжує благородну волонтерську справу.  

З ініціативи підопічних волонтер нагороджена трьома орденами: “За 

жертовність і волонтерство”, “Єдність та воля” і орденом Пресвятої 

Богородиці “Покрова”. 

Про волонтерку Вікторію Мірошниченко (позивний “Рижик”, 

батальйон спецпризначення Луганськ-1) кажуть, що вона проривається у 

найстрашніші місця під час найзапекліших боїв [10]. Вікторія збирає “на 

базі” тонни волонтерської допомоги, а потім доставляє підрозділам, що 

найбільше її потребують, зокрема найнеобхідніше: деталі для авто, 

ремкомплекти, тепловізори, прилади нічного бачення тощо. Крім того, жінка 

опікується закладами інституційного догляду та виховання дітей у районі 

проведення АТО. 

Окрім суто волонтерської діяльності, Вікторії доводилося надавати 

першу медичну допомогу та евакуйовувати постраждалих, перебуваючи у 

першій медроті Пирогова. У лютому 2015 року жінка отримала перше 

поранення, потрапивши під мінометний обстріл в Кримському, на 

Луганщині, коли через лобове скло у бронежилет влучив уламок, що 

потрощив ребра та плечовий суглоб. Трохи згодом, влітку, у тому ж 

Кримському Вікторія отримала важку контузію. Вона допомагає українським 

бійцям від самого початку війни, її не зупиняють ні отримані поранення, ні 

контузії. У Вікторії поєднується все – сильний характер і хвилинна слабкість, 

добре серце і непримиренність, любов і байдужність, так і ні [11].  

Вікторія Мірошниченко нагороджена орденом “Народний Герой 

України”, орденом “За заслуги” від Президента України, а також “Знаком 

пошани” Міністерства оборони України за значний внесок в 

обороноздатність держави та підтримку Збройних Сил України [12]. 
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Діана Макарова – засновниця ФОНДу оперативної національної 

допомоги, до якого входить група активістів із надання допомоги 

військовослужбовцям Збройних Сил України та Національної гвардії 

України, пораненим, внутрішньо переміщеним особам, сім’ям 

військовослужбовців [13]. 

Д. Макарова зі своїми близькими та друзями з перших днів 

Євромайдану надавала допомогу сотням Самооборони Майдану. Її блог 

Diana_ledi в “живому журналі” з січня 2014 р. перетворився на штаб 

допомоги та блогерський фонд, кошти до якого перераховували читачі блогу. 

Навесні бійці самооборони записалися у Національну гвардію і після 

підготовки на полігоні у Нових Петрівцях сформований із них батальйон 

відправився на Схід, до міста Слов’янськ. Фонд почав допомагати 

батальйону, поступово підтримка поширилася й на інші підрозділи. 

Указом Президента України Діана Макарова нагороджена Орденом 

княгині Ольги III ступеня за громадянську мужність, вагомий особистий 

внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і 

безпеки Української держави. З нагоди Міжнародного дня волонтера Міністр 

оборони України нагородив Діану Макарову іменною зброєю за визначні 

заслуги у забезпеченні обороноздатності України і зміцненні національної 

безпеки. 

Олена Масоріна – засновниця Фонду допомоги армії “Волонтерська 

сотня “Україна-Світ”, народний депутат України 8-го скликання [14]. Олена 

Масоріна була учасником Євромайдану та допомагала пораненим активістам; 

із початком АТО стала допомагати амуніцією, обладнанням та 

медикаментами військовим на Сході України. За волонтерську діяльність 

Указом Президента України Олена Масоріна була нагороджена Орденом 

княгині Ольги III ступеня. 

Аліна Михайлова потрапила у волонтерський рух ще під час Революції 

Гідності. У 2014 році була головою дніпровського відділу волонтерської 

організації “Армія SOS” [15], організовуючи збирання та довезення 
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гуманітарної допомоги в район проведення АТО. Після кількох років 

активного волонтерства Аліна намагалася “зав’язати” з війною, але не 

вийшло. Попри волонтерську діяльність, займалася аеророзвідкою, пройшла 

вишкіл і увійшла до складу батальйону “Госпітальєрів”, заснованого у липні 

2014 року після боїв за Карлівку та Піски. За час існування батальйону було 

врятовано щонайменше 2500 бійців, проте “Госпітальєри” й досі 

залишаються волонтерською структурою. Сьогодні Аліна періодично буває 

на передовій, підтримуючи новачків. З нагоди Дня Незалежності України 

Указом Президента України Аліну Михайлову нагороджено медаллю 

України “Захиснику Вітчизни”. 

Отже, жінки-волонтери зробили вагомий внесок у загальний 

волонтерський рух. Нарівні з чоловіками вони долали усі труднощі та 

спромоглися забезпечити українських захисників найнеобхіднішим у 

скрутний для держави час. Безперестанна праця цих жінок врятувала на 

фронті не одне життя. На думку авторки, завдяки жінкам-волонтерам та 

героїзму і самопожертві українських воїнів Україна зберегла свій 

суверенітет, зупинила російську агресію та відновила боєздатну армію з 

високим моральним духом.  
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which arose during the Revolution of Dignity and unfolded during an armed 

conflict in the East of Ukraine. In an extremely difficult period this movement has 

united the society, created an effective structure of public organizations, groups 

of people, ready to take on the solution of the most pressing and painful problems 

of the state.  
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ОПЕРАТИВНО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦГРУП НАРКОМАТУ 

ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИЗВОЛЕННЯ СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ ВІД НАЦИЗМУ (1944–1945) 

 

У статті на основі архівних документів досліджуються особливості 

творення та оперативно-бойової діяльності спеціальних формувань 

Наркомату держбезпеки Української РСР, котрі були введені з 

розвідувально-диверсійними завданнями до окупованих гітлерівцями країн 

Східної Європи. Висвітлюються організація та комплектування згаданих 

спецформувань, їх завдання, розвідувальна робота в інтересах Діючої армії, 

диверсійна діяльність в інтересах підриву тилу й комунікацій противника. 

Окремо розглядається виконання завдань зі сприяння у розгортанні 

партизанського руху та опору патріотичними силами Східної Європи, 

здійснення воєнно-політичної розвідки в інтересах створення 

довгострокових позицій впливу СРСР у регіоні. 

Ключові слова: Друга світова війна, Східна Європа, спецслужби, 

розвідка, інформаційна робота, диверсійна робота. 

 

Постановка проблеми. Розвідувально-диверсійна та оперативно-

бойова діяльність за лінією фронту (“зафронтова діяльність”) упродовж війни 

з нацизмом оформилася як важливий самостійний напрям зусиль органів 

державної безпеки, спрямований на відсіч агресору. Завдання добування 

розвідувальної інформації на зайнятій противником території (включаючи 

території окупованих рейхом держав Східної Європи), дестабілізації 
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ворожого тилу й комунікацій викликали необхідність творення профільних 

підрозділів зафронтової роботи. 

Суттєвим чинником визволення Східної Європи стала оперативно-

бойова діяльність опергруп Народного комісаріату державної безпеки 

(НКДБ) Української РСР із розгортання у регіоні партизанського руху, 

воєнно-стратегічної та воєнно-політичної розвідки, налагодження 

диверсійної роботи, спецпропаганди тощо. Згадані аспекти діяльності 

зафронтових формувань становлять науковий інтерес для поглибленого 

вивчення минулого вітчизняних спецслужб, важливі з погляду акумулювання 

оперативно-бойового досвіду за умов становлення Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України. 

Науково-документально обґрунтовані факти внеску України у 

визволення Східної Європи від гітлеризму сприятимуть не тільки 

поглибленому студіюванню маловідомих сторінок вітчизняної військової 

історії, а й формуванню позитивного іміджу України в контексті її 

євроінтеграційних спрямувань. 

Стан наукової розробленості теми. Поштовх розвитку історіографії 

теми статті дало вивчення досвіду розвідувально-диверсійної роботи  

1941–1945 рр. для удосконалення підготовки радянських спецслужб до 

відповідних дій у разі глобальної війни та у локальних конфліктах, де 

опосередковано або прямо застосовувалися сили спецоперацій СРСР (Курси 

удосконалення офіцерського складу з навчання співробітників КДБ до дій у 

складі оперативно-бойових груп на території противника; 8-й відділ 

Управління “С” (нелегальна розвідка) Першого головного управління 

(зовнішня розвідка) КДБ СРСР, що виконував науково-дослідні функції у 

сфері вивчення розвідувально-диверсійних дій сил спеціального призначення 

та готував спецрезервістів тощо) [1, с. 194]. Тому з метою підготовки до 

зафронтових дій в “особливий період” вийшли монографічні й навчальні 

праці В. Андріанова, П. Брайка, В. Боярського, Г. Сечкіна, І. Старинова, де 

автори серйозну увагу приділили вивченню й акумулюванню досвіду 
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розвідувально-диверсійної роботи органів НКВС-НКДБ, ГРУ ГШ у період 

війни, фахово проаналізували організацію, форми і методи зафронтової 

роботи спецгруп НКВС-НКДБ [2–7].  

Після введення радянських військ в Афганістан (1979 р.) у складі Вищої 

Червонопрапорної школи (ВЧШ) КДБ СРСР у Москві створили окрему 

спецкафедру “М” із викладання тактики агентурно-оперативної роботи органів 

держбезпеки в особливий період (передусім, на матеріалах Великої Вітчизняної 

війни), застосування ними специфічних партизанських та зафронтових 

методів роботи. 

Серед профільних досліджень варто відзначити праці Я. Семенова та 

М. Борисова з вивчення агентурної розвідки спецформувань НКВС-НКДБ за 

кордоном [8], а також спеціальні праці з історії тих структур органів 

держбезпеки, що вдавалися до розвідувально-диверсійної роботи за лінією 

фронту [див. напр.: 10]. Варто згадати праці В. Нікітченка й О. Іванкова, котрі 

певною мірою узагальнили дослідження провідних напрямів оперативної 

роботи органів держбезпеки в Україні, включаючи боротьбу за лінією фронту 

[11–13]. Водночас з’явилася новаторська праця Г. Мігрина та Г. Міщенка з 

історії розвідувальної роботи партизанів України, де давався аналіз сил і 

засобів, форм і методів розвідроботи в інтересах фронту, звільнення України 

та Європи від нацистів [14].  

На сьогодні одним із найбільш ґрунтовних досліджень ролі НКВС-

НКДБ в організації партизанського рух є монографія О. Попова [15], у 

якій чимало уваги відведено ролі органів НКВС-НКДБ у розгортанні 

спеціальної діяльності за лінією фронту. Серед сучасних наукових 

здобутків із теми дослідження варто назвати капітальну працю В. Боярського 

[16]. У ній на підставі ґрунтовного фактичного матеріалу розглянуто функції 

спецслужб із організації зафронтової боротьби на основі партизанських 

формувань, проведення розвідувально-диверсійних операцій, виходячи із 

досвіду України. 
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В українській радянській історіографії виділяється монографія 

А. Кентія та І. Кураса з історії Українського штабу партизанського руху 

(УШПР), у якій, спираючись на солідний архівний матеріал, дослідники 

висвітлили розвідувально-диверсійну роботу штабу у взаємодії зі 

спецслужбами [17], праця М. Старожилова [18], у якій при дослідженні 

організації партизанських з’єднань порушено й аспект їх спеціальної 

діяльності. Відсутність належних відкритих праць щодо утаємничених 

моментів зафронтової діяльності НКВС-НКДБ певної мірою компенсувалася 

виходом монографії Г. Куманьова й А. Чайковського щодо провідних 

напрямів оперативно-бойової діяльності органів держбезпеки в Україні [19]. 

Нові горизонти у дослідженні проблеми з’явилися у науковців України 

після відкриття відповідних архівних фондів, переосмислення складних 

питань військової історії України доби Другої світової війни. Передусім, 

відзначимо монографію знаних дослідників історії партизанства та 

повстанських рухів в Україні А. Кентія та В. Лозицького “Війна без пощади і 

милосердя” [20]. У ній на основі великого масиву розсекречених архівних 

матеріалів виокремлено такі аспекти, як розвідувальна, диверсійна робота 

партизанів, гострі проблеми законності та контррозвідувального 

забезпечення партизанських формувань з боку спецслужб, терористична 

практика по відношенню до колабораціоністів тощо. Роль НКВС-НКДБ 

УРСР, ГРУ ГШ Червоної армії у розгортанні та оперативному забезпеченні 

партизанського руху висвітлена у монографії О. Гогуна [21] та науково-

документальному виданні, підготовленому разом із В. Лозицьким 

[22; див. також: 23].  

Виклад основного матеріалу. Серйозні прорахунки і втрати під час 

організації партизанської та розвідувально-диверсійної роботи на окупованій 

території на першому етапі війни призвели зокрема до необхідності 

створення окремого підрозділу спецслужби, що зосередив би у своїх руках 

важелі управління (координації) спеціальною діяльністю за лінією фронту та 

з позицій партизанських формувань. 18 січня 1942 р. у складі НКВС СРСР 
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організували 4-те Управління (зафронтова робота; із відтворенням 

Наркомату державної безпеки СРСР у 1943 р. цей підрозділ перейшов до 

складу НКДБ СРСР та союзних республік). “Руйнування тилів ворога та 

організація агентурної розвідки на окупованій противником території” – так 

у службових документах стисло визначалася місія зафронтового управління 

[24, спр. 86751, т. 46, арк. 1]. Оперативними співробітниками укомплектували 

розвідувальний відділ УШПР та оперчастини партизанських формувань. 

Після утворення 4-го Управління НКВС СРСР були уточнені завдання 

спецпідрозділу з зафронтової роботи та визначено функціональну 

спрямованість його апарату. Затверджене наказом НКВС СРСР від 1 червня 

1942 № 001124 “Положення про роботу 4-х відділів НКВС-УНКВС 

республік, країв і областей” серед провідних завдань спецпідрозділу 

визначало: 

створення нелегальних резидентур у населених пунктах на окупованій 

території та забезпечення надійного зв’язку з ними; 

відновлення взаємодії із найбільш цінною та перевіреною агентурою на 

окупованій території; 

запровадження агентури в розвідувальні, адміністративні органи 

противника та антирадянські організації; 

підбір та перекидання за лінію фронту кваліфікованої агентури та 

просування її до Німеччини та інших європейських країн; 

формування та направлення за лінію фронту розвідувально-

диверсійних груп, маршрутної агентури; 

забезпечення зафронтових формувань зброєю, диверсійними засобами, 

засобами зв’язку тощо. 

Спочатку у складі 4-го Управління НКВС УРСР перший відділ займався 

розвідувально-диверсійною роботою на теренах країн-сателітів Німеччини 

або окупованих нею країн Східної Європи. Позитивні зміни у становищі на 

фронтах, міжнародній та військово-політичній обстановці в СРСР, поступове 

звільнення окупованої території призводили і до корегування функцій та 
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структури 4-го Управління, тепер уже у складі НКДБ УРСР. Відповідно до 

затвердженого 16 жовтня 1943 р. положення, функції відділів Управління 

визначалися так: 

– перший відділ: керівництво оперативними групами у тилу 

противника, запровадження агентури в розвідувальні й контррозвідувальні 

органи, адміністративно-політичні установи противника на окупованій 

території, створення оперативних позицій у підпіллі ОУН, у Російській 

визвольній армії, робота у середовищі “церковників і сектантів”; 

– другий відділ: організація диверсійно-терористичної роботи, 

ведення розслідування фактів зради агентури 4-го Управління, допит 

військовополонених, керівництво 4-ми підрозділами УНКДБ; 

– третій відділ: матеріально-технічне забезпечення агентурно-

оперативної роботи, оперативний облік, інформаційна робота, оперативна 

техніка та виготовлення документів прикриття. 

Судячи із наявних звітних матеріалів, на завершальному етапі війни 

організацією та введенням спецформувань у тил противника (переважно за 

кордон) займався 3-й відділ (начальник – майор Єфремов, три відділення, 

28 штатних посад) [24, спр. 83529, ч. 1, арк. 18–21].  

До основних видів власне зафронтових оперативних формувань НКВС-

НКДБ відносилися: 

– агентурно-оперативні групи (3–5 агентів органів держбезпеки, які 

пройшли певну підготовку для дій у близькому тилу з розвідувальними 

завданнями); 

– оперативно-чекістські (розвідувально-диверсійні) групи (5–8 

кадрових співробітників держбезпеки, які виводилися за лінію фронту для 

організації розвідувально-диверсійної роботи з позицій, як правило, 

партизанських загонів);  

– оперативно-чекістські групи спеціального призначення (10–15 і 

більше співробітників НКВС-НКДБ, виведених на територію іноземних 

держав для виконання спеціальних розвідувально-диверсійних завдань);  
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– оперативно-чекістські бази або загони (озброєні загони з кадрових 

співробітників, агентів спецслужби, партизанів, чисельність до 100 і більше 

осіб, які вели активну диверсійно-терористичну боротьбу на комунікаціях, 

проти важливих об’єктів противника, слугували основою для формування 

партизанських сил тощо).  

Опергрупи, як правило, включали офіцера-командира, його заступника 

з розвідувально-диверсійної роботи, комісара, 1–2 радистів-шифрувальників, 

медпрацівника, оперативних працівників, перевірених агентів, які пройшли 

диверсійну та іншу спецпідготовку. Загалом НКВС-НКДБ УРСР за роки 

війни створили 135 подібних формувань (7500 учасників) [11, с. 17]. 

Інтереси забезпечення стратегічного наступу Червоної армії обумовили 

надання навесні 1944 р. завдання 28 опергрупам НКДБ УРСР 

передислокуватися на захід для розвідувально-підривної роботи в тилу 

противника й сприяння наступаючим військам. Групи швидко обростали 

волонтерами з місцевих мешканців, вели вербувальну роботу, створювали на 

своїй базі партизанські загони. Так, група “Ракета” до березня 1945 р. 

виросла до 700 бійців, провела 103 диверсійні та бойові акції [9, с. 126–127]. 

На базі окремих опергруп за рахунок поповнення патріотами-

антифашистами країн Східної Європи виростали партизанські бригади, 

спроможні до результативних бойових дій. У 1944 р. частину сил 

спеціального призначення НКДБ УРСР – 53 опергрупи (780 бійців), а також 

759 агентів-одинаків вивели на терени Польщі, Словаччини, Чехії, де вони 

допомагали патріотичним силам боротися проти окупантів. Зокрема, 19-

річний офіцер НКДБ УРСР М. Радул відзначився як командир 

багатонаціональної партизанської бригади на території Чехословаччини. 

Опергрупа М. Осіпова виросла до партизанського загону у 1 тис. людей, 

знищивши понад 600 противників, 26 ешелонів, 17 мостів тощо [2, с. 7].  

Спецформування одразу енергійно включилися у забезпечення наступу 

радянських військ. Так, група “Волинці”, незважаючи на значні втрати і 

поневіряння, здобула інформацію про зручні для проходу військ перевали 
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Карпат і сили угорської армії, фортифікаційні лінії противника [див.: 24, спр. 

28442]. У жовтні 1944 р. бригада, утворена на базі опергрупи “Мисливці” та 

поповнена партизанами-чехами і словаками, упродовж 2 діб спільно з 

військами утримувала стратегічний перевал Бескид до підходу основних сил 

4-го Українського фронту. На прохання командування 1-го Українського 

фронту опергрупи сприяли захопленню Сандомирського плацдарму для 

розвитку наступу на територію Польщі, опергрупа “Вісла” встановила 

зв’язок із польським патріотами-антифашистами та передавала від них цінну 

розвідувальну інформацію 1-й гвардійській армії. Згодом, за зверненням 

армійського командування, опергрупи зосередили зусилля на диверсійних 

акціях: з липня 1944 до січня 1945 р. лише в Польщі здійснено 114 підривів 

залізничних мостів та 5 військово-промислових об’єктів [24, спр. 83510, 

арк. 83–84; спр. 86704, т. 2, арк. 169–176].  

Безперечно, першочерговим завданням спецформувань НКДБ УРСР 

слугувала розвідувальна робота. Головним інструментом здобуття цінних 

відомостей слугували створені зафронтовою розвідкою агентурно-

інформаційні мережі. Зокрема, співробітники спецгрупи О. Святогорова 

“Зарубіжні” у Чехословаччині залучили до співробітництва з числа місцевих 

антифашистів 9 резидентів, 89 агентів, 12 інформаторів (67 негласних джерел 

продовжили співпрацю і після завершення війни) [24, спр. 86751, т. 18, 

арк. 60, 138].  

Окремі спецформування та агенти-одинаки отримували специфічні 

завдання, повязані зі збиранням воєнно-політичної інформації. Група “Вісла” 

зібрала відомості й підготувала доповідь про діяльність Армії Крайової, 

Батальйонів хлопських, політичних партій Польщі [24, спр. 86751, т. 8, 

арк. 48]. Спецгрупа “Словяне”, виведена в Болгарію, зібрала інформацію про 

воєнізовані білоеміграційні організації, “Партію монархічного обєднання”, 

“Воєнно-монархічний союз” [24, спр. 86751, т. 15, арк. 26]. Значними 

здобутками відзначилася у цій царині спецгрупа “Дружба” М. Онищука 

(“Баглія”). Її розвідники завербували понад 30 оперативних джерел і 
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підготували цінні інформаційні зведення про армію Власова, “Військо 

Донське” на службі у рейха, польські націоналістичні організації, 

формування УПА, підпілля ОУН та криваве українсько-польське 

протистояння на Волині, Білоруської Центральної Ради тощо [24, спр. 86751, 

т. 13]. НКДБ УРСР ставив і завдання щодо ліквідації високих представників 

німецького командування, окупаційної адміністрації, колабораціоністів, а 

також значущих фігур антирадянських політичних організацій за кордоном. 

Зокрема, спецгрупа 4-го Управління НКДБ УРСР “Валька” (окрім завдання з 

ліквідації німецького генерал-губернатора Польщі Франка) була скерована на 

виявлення й розробку емісарів польського еміграційного уряду. Агенти 

“Північна” та “Віолетта”, виведені у Німеччину, отримали завдання увійти до 

оточення та ліквідувати “Ворона” (А. Власова) [24, спр. 86751, т. 7, арк. 4, 

14–15, 22–23]. 

Окремо варто наголосити, що під час виконання визвольної місії у 

країнах Східної Європи 34 спеціальні формування НКДБ СРСР та УРСР 

здобули значний масив інформації, важливої для Діючої армії й планування 

наступальних операцій. Зокрема, на основі агентурно-оперативних даних 

вони підготували 167 важливих інформаційних зведень, з яких 50% були в 

інтересах Центру (Генштабу Червоної армії, керівництва спецслужби тощо), 

32% – для Діючої армії, 13% повідомлень містили значущу політичну 

інформацію, а також кілька десятків зведень контррозвідувального 

характеру. Серед винятково важливих з воєнно-політичного погляду 

повідомлень – здобута опергрупою “Вірні” інформація про затримання у 

Чехословаччині англо-американської розвідувальної групи з 18 осіб, 

закинуту туди зі спецзавданням для підготовки переходу цієї держави під 

політичний контроль Лондона у післявоєнний період [8, с. 72–74, 81–82], 

докладні повідомлення про масове знищення мирного населення й 

військовополонених у таборах смерті в Польщі. 

У цілому, за роки війни на основі здобутих 4-м Управлінням НКВС-

НКДБ УРСР розвідувальних відомостей було підготовлено 
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355 інформаційних документів, яким користувалися в НКДБ СРСР та 

Генеральному штабі Червоної армії [24, спр. 86751, т. 46, арк. 35]. Загалом за 

роки війни органи держбезпеки вивели за лінію фронту 2222 оперативні 

групи (з яких НКВС-НКДБ УРСР сформували 677). Від них було отримано 

4418 цінних розвідувальних повідомлень про становище за лінією фронту, з 

яких 1358 направили до Генерального штабу Червоної армії, 420 – 

командуванню фронтів, 629 – командуванню авіації далекої дій для завдання 

бомбових ударів [25, с. 90].  

Визначну роль опергрупи з України відіграли в останні дні війни, 

особливо у ході Празького повстання 5–9 травня 1945 р. До 9 травня 1945 р. 

тільки в Чехословаччині діяли 21 партизанська бригада і 13 окремих загонів, 

створених органами держбезпеки УРСР. У Празькому повстанні травня 

1945 р. взяло участь сім українських опергруп – “Шквал”, “Ураган”, 

“Вперед” та інші. Завдяки їм Генштаб Червоної армії мав правдиві відомості 

про перебіг повстання у різних містах Чехословаччини. Група “Смолоскип” 

відзначилася у Добржинському та Пршибранському антифашистських 

повстаннях. Група “Вперед” у переможний день 9 травня 1945 р. сміливо 

вступила у переговори, змусила до капітуляції та роззброїла дві відступаючі 

угорські дивізії. Їхні колеги зі “Смолоскипу” захопили начальника штабу 

“власівської” РВА генерал-майора Трухіна [24, т. 46, арк. 21; 26, с. 17–18]. 

У цілому, під час виконання завдань на теренах Східної Європи (лише 

у жовтні 1944 – січні 1945 рр.) опергрупи НКДБ УРСР знищили та 

знешкодили 7729 вояків противника, 16 командирів високого рангу та 

чиновників окупаційної адміністрації, знищили 4 військові заводи, 71 міст, 

109 ешелонів, 103 автомашини тощо. Крім того, опергрупи збирали відомості 

про військових злочинців, активних колабораціоністів, агентуру спецслужб 

противника. Одна лише група “Вірні” виявила 90 німецьких агентів, 78 з 

яких – словацького пронацистського режиму Тіссо, а також 207 активних 

карателів тощо [8, с. 83]. За період війни формування 4-го Управління НКВС-

НКД УРСР втратили убитими 489 осіб. та безвісти зниклими 271 особу, і з 
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153 радистів при виконанні завдань в тилу противника загинуло 42 [24, спр. 

2944, т. 1, арк. 210–227].  

Висновки. На завершальному етапі війни в інтересах сприяння наступу 

радянських військ та піднесенню руху опору в окупованих нацистами 

країнах Східної Європи було задіяно систему зафронтової розвідувально-

диверсійної діяльності у складі її управлінського осередку та мережі 

кваліфікованих оперативних груп, учасники яких отримали спеціальну 

підготовку (у т.ч. у Школі особливого призначення УШПР) та досвід 

партизанської боротьби піж час визволення України. Згадані формування 

виступили оргядром для поширення партизанства й “малої війни” у Східній 

Європі. Налагоджена органами державної безпеки система розвідувальної та 

контррозвідувальної роботи з позицій партизанського руху стала помітним 

чинником бойових успіхів Червоної армії із вигнання агресорів зі Сходу 

Європи та Балкан.  

Було завдано відчутних ударів по комунікаціях та об’єктах ВПК 

агресора, органах його військового управління, проведено акції із 

розкладення його допоміжних формувань та армії маріонеткової Словаччини. 

Діяльність зафронтових оперативних груп під час визволення народів 

Східної Європи сприяла розвідувальному забезпеченню Діючої армії, 

консолідації антифашистських і патріотичних сил регіону, розгортанню 

партизанського руху (насамперед, організації його розвідувальної роботи та 

контррозвідувального захисту), підриву військово-економічного потенціалу 

противника та результативності антигітлерівських збройних повстань, а 

також розшуку військових злочинців.  

Силами опергруп було здійснено низку важливих оперативних заходів, 

в тому числі із формування агентурної мережі та позицій політичного впливу 

в управлінських і партійно-політичних колах суміжних держав, що у процесі 

післявоєнного врегулювання сприяло справі міжнародно-правового 

оформлення соборності етнічних українських земель й підвищенню 

міжнародного статусу Української РСР як члена ООН. 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 61 

Список використаних джерел і літератури 

1. Дроздов Ю.И. Записки начальника нелегальной разведки. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 416 с. 

2. Андрианов В.Н. Зафронтовая работа органов государственной 

безопасности. – М. : ВКШ КГБ СССР, 1989. – 248 с. 

3. Боярский В.И. Партизанская борьба в годы Великой 

Отечественной войны и участие в ней органов и войск государственной 

безопасности. – М. : Краснознаменный институт повышения квалификации 

офицерского состава Пограничных войск КГБ СССР, 1991. – Ч. 1. – 291 с.: 

Ч. 2. – 243 с. 

4. Брайко П.Е., Старинов И.Г. Партизанская война. – М. : В/ч 64510, 

1983. – Ч. 1. – 335 с. 

5. Зафронтовая работа оперативных групп органов государственной 

безопасности. – М. : ВКШ КГБ СССР, 1989. – 217 с. 

6. Сечкин Г.П. Советские Пограничные войска в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. и возможные их действия в современных 

операциях. – М. : Воениздат, 1976. – 976 с. 

7. Старинов И.Г. Подготовка партизанских кадров. Научно-

практическое пособие. – М. : В/ч 33965, 1989. – 116 с.  

8. Семенов Я.Ф. Некоторые вопросы агентурной разведки 

оперативных групп органов государственной безопасности в тылу 

противника на территории сопредельных с СССР стран в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) // Труды ВКШ КГБ СССР. – 1985. – 

№ 35. – С. 70–84. 

9. Борисов Н. Оперативные группы во вражеском тылу // Сборник 

КГБ СССР. – 1968. – № 4. – С. 124–132. 

10. Коровин В.В. Органы государственной безопасности в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – М. : РИО ВКШ КГБ СССР, 

1980. – 48 с. 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 62 

11. Иванков А.В. Из опыта работы чекистов Украины в период борьбы 

с немецко-фашистскими окупантами // Сборник Высших курсов. – К., 1985. – 

№ 13. – С. 14–23. 

12. Иванков А.В. Деятельность органов государственной безопасности 

Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) : 

Автореф. дисс. канд.юрид.наук. – М. : ВКШ КГБ при СМ СССР, 1983. – 26 с. 

13. Никитченко В.Ф. Чекисты Украины в период Великой 

Отечественной войны // Труды ВКШ КГБ при СМ СССР. – 1971. – № 2. – 

С. 66–82.  

14. Мищенко Г.П., Мигрин Г.П. Задача особой важности (Партизанская 

разведка. 1941 – 1945 гг.). – К. : Вища школа, 1985. – 206 с. 

15. Попов А.Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов 

госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в годы 

Великой Отечественной войны. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 405 с. 

16. Боярский В.И. Партизанство вчера, сегодня, завтра. – М. : Граница, 

2003. – 479 с. 

17. Курас И.Ф., Кентий А.В. Штаб непокоренных (Украинский штаб 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны). – К. : 

Политиздат Украины, 1988. – 330 с. 

18. Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой 

Отечественной войне. – К. : Вища школа, 1983. – 237 с. 

19. Куманев Г.А., Чайковский А.С. Чекисты стояли насмерть. – К. : 

Политиздат Украины, 1986. – 237 с. 

20. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: 

партизанський фронту тилу вермахту в Україні (1941–1945). – К. : Генеза, 

2005. – 408 с. 

21. Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские 

формирования. Малоизученные страницы истории. – М. : Центрполиграф, 

2008. – 477 с. 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 63 

22. “Создавать невыносимые условия для врага и всех его 

пособников…”. Красные партизаны Украины, 1941–1944: малоизученные 

страницы истории. Документы и материалы / Авторы-составители А. Гогун, 

А. Кентий. – К. : Украинский издательский союз, 2006. – 430 с. 

23. Лісов О.С. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та 

контррозвідки в Україні у 1917–1991 роках : автореф. дис. ... канд. істор. наук 

: 20.02.22 / Академія СБ України. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 

2017. – 20 с. 

24. Галузевий державний архів (ГДА) Служби безпеки України (СБУ), 

ф. 60. 

25. Федорчук В. Советская военная контрразведка в годі Великой 

Отечественной войны // Сборник КГБ при СМ СССР. – 1970. – № 1. –  

С. 87–98. 

26. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 1. – 398 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 64 

Viedienieiev D.V., Doctor of Historical Sciences, 

Professor, Leading Researcher of Research 

Division of Research Center of Military History 

of Ivan Cherniakhovskyi National Defense 

University of Ukraine (Kyiv) 

 

THE OPERATIVE-COMBAT ACTIVITY OF THE SPECIAL GROUPS 

OF UKRAINIAN PEOPLE’S COMMISSARIAT FOR STATE SECURITY 

DURING THE EXEMPTION OF THE EASTERN EUROPE 

FROM NAZISM (1944–1945) 

 

The article based on the archive documents explores the features of the 

creation and operative-combat activity of the special formations of Ukrainian SSR 

People’s Commissariat for State Security, which were set aside to the occupied by 

Nazis states of Eastern Europe with the intelligence-sabotage mission. The author 

highlights the organization and equipment of these formations, their mission, 

intelligence work for the armies interest, sabotage activity aimed to undermine the 

rear and enemies communications. In particular the author presents the tasks 

performance with the aim to create the long-term positions of the USSR’s influents 

in the region. 
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УДК 355.244.1: 327.56 
Підопригора І.І., ад’юнкт НУО України 

імені Івана Черняховського (м. Київ) 

 

ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ  

НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

В 1992–2014 РОКАХ 

 

У статті на підставі оцінювання суспільно-політичної обстановки в 

південних регіонах України в 1992–2014 роках розкрито вплив її елементів на 

інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України та морально-психологічний стан особового складу. 

Встановлено, що суспільно-політична обстановка була вагомим чинником впливу 

на інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України. Також висвітлено проблемні питання оцінювання 

суспільно-політичної обстановки офіцерами структур, на які покладалися 

завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України. 

Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, Військово-

Морські Сили Збройних Сил України, суспільно-політична обстановка, 

оцінювання суспільно-політичної обстановки. 

 

Постановка проблеми. Проведення в 1992–2013 роках інформаційних і 

психологічних операцій РФ проти України в районах дислокації Військово-

Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС ЗС України) дало змогу у 

березні 2014 року здійснити окупацію Автономної Республіки Крим та 

організувати антидержавні протестні акції в Одеській і Миколаївській 

областях України. Одним із основних завдань інформаційно-психологічного 

впливу РФ була дестабілізація суспільно-політичної обстановки (далі – СПО) 

у зазначених регіонах. Об’єктами негативного інформаційно-психологічного 
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впливу противника стали особовий склад ВМС ЗС України та населення в 

районах дислокації підрозділів.  

Оскільки оцінювання суспільно-політичної обстановки та протидія 

негативному інформаційно-психологічному впливу противника в 1992–2014 

роках були функціями інформаційно-пропагандистського забезпечення (далі 

– ІПЗ) у ВМС ЗС України, дослідження впливу СПО на ІПЗ та морально-

психологічний стан особового складу, виявлення недоліків у процесі 

оцінювання СПО є надзвичайно важливим в умовах російсько-української 

війни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці та 

військові фахівці приділяли певну увагу дослідженню суспільно-політичної 

обстановки в районах дислокації ВМС ЗС України у 1992–2014 роках, однак 

вони розглядали СПО винятково крізь призму загроз національній безпеці 

України [1–13]. Окремо можна виділити праці безпосередніх учасників 

створення та розбудови ВМС ЗС України у 1992–2014 роках, в яких 

суспільно-політична обстановка комплексно не досліджувалася, а 

висвітлювалися лише окремі аспекти її впливу на процес становлення 

вітчизняних ВМС [14–18]. 

Незважаючи на доволі значний масив наукових праць, присвячених 

суспільно-політичним процесам у районах дислокації ВМС ЗС України в 

1992–2014 роках, фахівці не приділили достатньої уваги дослідженню впливу 

суспільно-політичної обстановки на інформаційно-пропагандистське 

забезпечення. Не знайшло відображення вивчення впливу суспільно-

політичних процесів на морально-психологічний стан особового складу, 

недостатньо уваги приділялося висвітленню самого процесу оцінювання 

суспільно-політичної обстановки у військах. 

Мета статті – на основі відкритих джерел, результатів оцінювання 

суспільно-політичної обстановки у районах дислокації ВМС ЗС України у 

1992–2014 роках та власного досвіду здійснити спробу розкрити вплив її 

елементів на інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС ЗС 
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України, морально-психологічний стан особового складу та висвітлити 

проблемні питання оцінювання СПО як одне із завдань інформаційно-

пропагандистського забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки зміст та ефективність ІПЗ 

обумовлюються характером воєнно-політичної обстановки у світі, суспільно-

політичної обстановки в державі чи певних її регіонах і настроями населення 

у районах дислокації і виконання завдань за призначенням; інформованість 

особового складу про СПО безпосередньо впливає на морально-

психологічний стан особового складу; основне джерело високого морально-

психологічного стану армії знаходиться не всередині неї, а в суспільстві, 

інтереси якого вона захищає, оцінювання суспільно-політичної обстановки і 

доведення її до особового складу в досліджуваний період було одним із 

нормативно визначених завдань (функцією) ІПЗ у ВМС. Тому суспільно-

політичну обстановку в районах дислокації ВМС ЗС України вважаємо за 

доцільне розглядати як чинник впливу на інформаційно-пропагандистське 

забезпечення, а процес її оцінювання – як функцію самої системи ІПЗ у ВМС 

ЗС України [19, с. 22; 20, с. 183, 222; 21]. 

Відсутність упродовж 1992–2014 рр. нормативно визначеної методики 

оцінювання суспільно-політичної обстановки змусили скористатися 

положеннями керівних документів, найбільш наближеними до періоду 

дослідження [22]. 

Студіювання суспільно-політичної обстановки за визначеними в 

методиці елементами (складовими) вказує на наявність низки 

взаємообумовлених чинників прямого або опосередкованого впливу на ІПЗ у 

ВМС ЗС України у досліджуваний період. Суспільно-політична обстановка у 

районах дислокації ВМС ЗС України мала тенденцію до загострення і 

формувалася внаслідок зовнішнього впливу сусідніх держав – РФ та Румунії. 

Особливістю було те, що інструментами цього впливу були інформаційні і 

психологічні операції. Найбільш відчутним був російський вплив, чому 

сприяла максимальна включеність Автономної Республіки Крим (далі – АРК) 
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та Одеської області у російський інформаційний простір упродовж усіх років 

незалежності України [5; 7, с. 209; 23, с. 90; 24, с. 5; 25–28]. Росія фактично 

встановила в цих регіонах своє непряме зовнішнє управління політичними, 

соціальними, інформаційними, культурними і духовними процесами. 

Найбільше це стосувалося АРК, де суспільно-політична обстановка повністю 

формувалася під впливом інформаційно-психологічної діяльності РФ. Як 

наголошує Г. Перепелиця, “…у 2014 році російська збройна агресія почалася 

з території Криму не випадково, адже окупанти були впевнені в цілковитій 

підтримці агресії місцевим населенням” [7, с. 344–345, 530; 9, с. 240–241]. 

Унаслідок впливу елементів суспільно-політичної обстановки змінювалися 

настрої населення, їх ставлення до суспільно-політичних процесів у державі і 

регіоні, у тому числі формувалося ставлення до захисту держави у разі 

збройної агресії та до дій військ у регіонах їх дислокації. У 2014 році зі 

зброєю в руках захищати Україну були готові лише 34% населення південних 

та 29% населення східних регіонів (серед мешканців Донбасу цей показник 

склав близько 10%) [29]. 

У політичному житті районів дислокації ВМС ЗС України домінували 

проросійські партії і громадські організації. Особливістю АРК була наявність 

політичних сил, що відображали інтереси основних національних груп, та 

повна перевага проросійських сил у політичному житті та місцевих органах 

влади [1, с. 115; 8, с. 367; 9, с. 28–220; 24, с. 25–27; 30, с. 173; 31, с. 8–9]. 

Найбільша політична сила кримських татар – Меджліс кримськотатарського 

народу – у протистоянні з проросійською владою Криму займав 

державницьку позицію. У досліджуваний період проросійські і 

кримськотатарські політичні сили були рушійними силами проведення на 

півострові протестних акцій. Українські національно-демократичні політичні 

партії не користувалися значною підтримкою населення Криму. Однак саме 

вони були союзниками кримських татар у суспільно-політичному житті 

Криму й України. Через низьку підтримку проукраїнських політичних сил та 

штучне блокування представництва кримськотатарських в органах влади 
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автономії ці політичні сили не мали реальної можливості впливати на 

прийняття важливих для регіону рішень. 

Історичною особливістю регіону й тенденцією його суспільно-

політичного існування стало використання статусу автономії Криму як 

інструменту збереження впливу Росії над півостровом [8, с. 193, 217; 9, с. 6–

10]. В Одеській області проросійські сили також активно генерували проєкти 

автономних чи квазідержавних утворень – від Бессарабської автономії і 

відновлення Ізмаїльської області на початку 90-тих років, до Південно-

Східної Української Автономної Республіки (ПіСУАР) у 2004 й “Новоросії” 

у 2014 році [12; 24, с. 25–27]. 

Міжнаціональні відносини в районах дислокації ВМС ЗС України мали 

тенденцію до загострення лише в АРК. Там з метою дестабілізації суспільно-

політичної обстановки внаслідок зовнішнього впливу штучно створювався 

етнічний конфлікт, що поступово набував ознак соціокультурного 

(аксеологічного) і цивілізаційного. Сутністю конфлікту було створення в 

особі кримських татар локального образу ворога [7, с. 93, 338, 530; 8, с. 137–

139; 9, с. 238; 32; 33, с. 257; 34, с. 72–79; 35, с. 12–13, 83].  

Варто відзначити також вплив національної приналежності на 

готовність до захисту України у разі збройної агресії проти неї. У 2014 році 

етнічні українці більшою мірою були готові до захисту Батьківщини, ніж 

громадяни України російської національності (46% показників проти 21%) 

[29]. Патріотичні почуття до України проявляла майже половина кримських 

татар півострова [9, с. 224]. 

Також у досліджуваний період простежувалася залежність протікання 

політичних процесів у Криму від рівня представництва різних 

національностей в органах місцевої влади. Зокрема, станом на 1999 рік 

частка кримських татар у населенні півострова становила близько 12%, а їх 

питома вага в органах влади – лише 5,5% [8, с. 316–321, 356; 9, с. 219–220].  

Кримські татари були третьою за чисельністю етнічною групою у ВМС 

ЗС України. Частка їх за нашими підрахунками не перевищувала 7% 
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особового складу. До представників кримськотатарської національності у 

військах формувалося доволі упереджене ставлення, що в повній мірі 

віддзеркалювало міжнаціональні відносини на півострові. В окремі роки 

структури, на які покладалися завдання організації ІПЗ у ВМС ЗС України, 

вели облік військовослужбовців кримськотатарської національності та 

подавали ці відомості за підпорядкованістю, чого не робилося щодо 

представників інших національностей. Водночас якої-небудь 

цілеспрямованої роботи щодо висвітлення кримськотатарської мілітарної 

історії, надання кримськими татарами допомоги українцям у боротьбі за 

незалежність не проводилося або такі заходи носили епізодичний характер. 

Незважаючи на специфіку регіону, особливості ісламу як релігії в 

інформаційній діяльності не висвітлювалися.  

Незважаючи на несприятливі економічні та соціальні умови, 

недостатню увагу до своїх проблем з боку держави й упереджене ставлення, 

кримські татари упродовж 1992–2014 рр. були найбільш проукраїнською 

національною силою в Криму.  

Несприятливим чинником було розділення населення за мовною 

ознакою. Мовне питання у досліджуваний період слугувало інструментом 

розколу суспільства, а проросійські політичні сили активно використовували 

його для впливу на російськомовне населення [8, с. 216, 353; 11, с. 76; 36, 

с. 9–10]. Питання надання російській мові статусу другої державної в Україні 

поступово стало головним політичним гаслом проросійських партій. 

Водночас Збройні Сили України виявилися одним із небагатьох державних 

інститутів, де активно впроваджували державну мову. Вивчення української 

мови усіма категоріями військовослужбовців активно проводилося у 1992–

1994 рр. та у подальшому актуалізовувалося у 2006–2008 рр., адміністративне 

діловодство, навчання та випуск військових друкованих видань велися на 

державній мові. Сферою ж російської мови у війську залишилося лише 

спілкування на неформальному рівні, хоча й значне за масштабами. У 

досліджуваний період структури, на які покладалися завдання організації ІПЗ 
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у ВМС ЗС України, виконували завдання щодо впровадження української 

мови у військових колективах, а роз’яснювальна робота щодо її 

використання у військовому середовищі проводилася в рамках заходів 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. Зокрема, у середині 2000-х 

років практикувалося проведення тижнів української мови як додаткових 

заходів ІПЗ.  

Конфесійний простір Криму в досліджуваний період формувався 

носіями двох релігій – православними християнами та мусульманами. При 

цьому носієм ісламської цивілізації у південних регіонах України був 

кримськотатарський народ, тоді як росіяни й українці представляли 

християнську цивілізацію. Переважання в релігійному просторі районів 

дислокації ВМС ЗС України Української Православної Церкви Московського 

Патріархату (УПЦ МП) дало можливість РФ використовувати її як 

інструмент ідеологічного впливу, перш за все на російськомовне населення 

[3, с. 169–174; 7, с. 298, 306–307; 24, с. 25–27; 37; 38; 39, с. 96–97]. 

Знаковим є те, що конфесійна приналежність прямо впливала на 

політичну орієнтацію населення Криму. Результати соціологічних 

досліджень 2008–2010 рр. показали, що серед пріоритетних напрямів 

зовнішньої політики України більшість жителів Криму визначали відносини 

з Росією – 69%, Європейським Союзом – 9%, країнами СНД – 6,7%, США – 

2,2%. При цьому 82% прихильників дружніх відносин із Росією були 

віруючими УПЦ МП, 46,3% – Української Православної Церкви Київського 

Патріархату (УПЦ КП), 18,5% сповідували іслам [9, с. 242]. Тим не менш 

92,6% кримських мусульман були лояльними до політики Української 

держави [40].  

Релігійна ситуація у районах дислокації флоту, використання релігії як 

роз’єднуючого фактора у міжнаціональних відносинах, переважний вплив у 

регіонах УПЦ МП чинили певний вплив на інформаційно-пропагандистське 

забезпечення. Краще матеріальне становище і активна діяльність 

представників УПЦ МП щодо співпраці з військовими частинами ВМС ЗС 
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України, невбачання УПЦ МП як деструктивної ідеологічної сили й світська 

модель задоволення релігійних потреб особового складу сприяли наданню 

переваги представникам цієї церкви в питаннях душпастирської опіки 

військовослужбовців ВМС ЗС України [10; 42, с. 271–274; 43, с. 16–19]. 

Цьому також сприяла нечисленність громад УПЦ КП та їх гірше матеріальне 

становище, адже представники УПЦ МП могли матеріально забезпечити 

святкування релігійних свят у військових частинах. Натомість заходи ІПЗ 

практично не висвітлювали особливості ісламу, що породжувало недовіру до 

осіб кримськотатарської національності. 

Криміногенна обстановка в районах дислокації ВМС ЗС України 

впливала на стан військової дисципліни внаслідок комплектування особовим 

складом з криміногенно несприятливих регіонів. З власного досвіду автора 

варто відзначити високий відсоток скоєння злочинів призваними з південних 

і східних регіонів України (й практично повну відсутність серед злочинців 

представників кримськотатарської національності). Це викликало 

занепокоєння військового керівництва, на довгий час зумовило 

пріоритетність забезпечення належного рівня військової дисципліни над 

іншими напрямами морально-психологічного забезпечення і визначило 

напрями в роботі структур, на які покладалися завдання організації ІПЗ у 

ВМС ЗС України. Зусилля ІПЗ спрямовувалися переважно на покращення 

стану військової дисципліни, ніж на ідеологічне і національно-патріотичне 

виховання. Значна акцентуація уваги на проблемах військової дисципліни 

зумовлювала повернення ІПЗ у ВМС ЗС України до східної моделі 

інформаційної роботи, внаслідок чого систему ІПЗ у 1992–2014 рр. варто 

вважати перехідною від східної до західної моделі [44, с. 112–116].  

Ще однією особливістю криміногенної обстановки в Криму був тісний 

взаємозв’язок організованих злочинних угруповань з проросійськими 

політичними партіями півострова, що в 2014 році сприяло окупації Криму 

РФ [4, с. 60; 9, с.124–169, 304]. 
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Інформаційний простір у регіонах дислокації ВМС ЗС України 

характеризувався повним переважанням проросійських та російськомовних 

засобів масової інформації. Впливові місцеві політики і політичні партії, що 

виступали за зближення з Росією, мали власні локальні ЗМІ – в Одесі 

переважно ТБ-канали, в Криму переважно газети [2, с. 112, 204, 264, 297, 339; 

9, с. 81–82; 12; 17, с. 223–228, 293; 45, с. 73; 46]. 

Серед інших елементів суспільно-політичної обстановки 

інформаційний простір здійснював найбільший вплив на 

військовослужбовців ВМС ЗС України та ефективність інформаційно-

пропагандистського забезпечення, істотно впливав на настрої особового 

складу. Найбільше це стосувалося офіцерського складу. Прикладом можуть 

слугувати результати соціологічних опитувань військовослужбовців окремої 

бригади берегової оборони ВМС ЗС України щодо їх ставлення до вступу 

України в НАТО, проведених у 2008–2009 рр. Їх результати дещо 

відрізнялися від результатів аналогічних опитувань у масштабах Збройних 

Сил України, зокрема більшою виявилася частка противників вступу в НАТО 

[47–50]. Якщо враховувати регіони дислокації військових частин ВМС ЗС 

України й регіони, звідки переважно здійснювалося їх комплектування 

особовим складом, то погляди військовослужбовців у цілому відображали 

настрої населення [7, с. 344; 40; 51]. При цьому інформацію щодо 

євроінтеграційних процесів та вступу України до НАТО 100% офіцерів, 

80% військовослужбовців військової служби за контрактом і 

100% військовослужбовців строкової служби отримували з телебачення; 

80% офіцерів, 20% військовослужбовців військової служби за контрактом і 

40% військовослужбовців строкової служби – з радіо; і лише 60% офіцерів, 

40% військовослужбовців військової служби за контрактом і 

40% військовослужбовців строкової служби – у процесі військово-

професійної діяльності.  

Вказане вище може мати безпосередній зв’язок із ефективністю 

системи ІПЗ у ВМС. Розвиток інформаційних технологій у 2005–2008 рр. 
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(доступність Інтернету, розвиток послуг мобільного звязку, наявність 

індивідуального доступу до Інтернету через мобільні термінали) у поєднанні 

зі зміною способу комплектування призвели до збільшення тривалості 

знаходження військовослужбовців в інформаційному просторі регіону 

дислокації й доступності джерел інформації. До 2006 року 

військовослужбовець строкової служби у ВМС ЗС України мав доступ до 

інформації про суспільно-політичні процеси винятково під час заходів ІПЗ 

(занять, інформувань, перегляду телевізійних новин та кінофільмів, 

спілкування з родиною по телефону). Згідно з вимогами Статуту внутрішньої 

служби та керівних документів з організації ІПЗ інформаційне навантаження 

на військовослужбовця строкової служби (у випадку проведення усіх 

визначених заходів) становило близько 9,5 год на тиждень та могло 

збільшуватися у разі проведення додаткових заходів (Днів інформування, 

тематичних декад і тижнів). Для офіцерів обсяг інформаційного 

навантаження був дещо нижчим, однак службове навантаження і виконання 

низки функцій (контроль за виконанням розпорядку дня у військових 

частинах (підрозділах), несення служби у добовому наряді, проведення 

службових розслідувань, службові відрядження, приймання й передавання 

озброєння і техніки в умовах постійного реформування) значно обмежували 

його можливості отримувати інформацію з джерел інформаційного поля 

регіону дислокації. З 2006 року в умовах проведення експерименту з 

комплектування окремих військових частин військовослужбовцями 

військової служби за контрактом і переходу у 2013 році винятково на 

добровільний спосіб комплектування обсяги інформаційного навантаження 

за рахунок заходів ІПЗ різко зменшилися. У поєднанні з майже необмеженим 

доступом до різних джерел інформації у позаслужбовий час, переважанням в 

інформаційному просторі російського і російськомовного інформаційного 

продукту, відсутністю національно-патріотичного продукту це впливало на 

свідомість військовослужбовців та сприяло формуванню в них певних 

світоглядних орієнтацій. Під впливом інформаційного простору регіону 
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дислокації у офіцерів ВМС ЗС України формувалися погляди на окремі 

питання суспільно-політичного життя Криму. У рамках військово-

соціологічного дослідження “Відношення офіцерів ВМС ЗС України до подій 

2014 року в Автономній Республіці Крим”, проведеного нами в навчальних 

цілях у 2015 році, було встановлено, що 47% опитаних офіцерів вважали 

перебування ЧФ РФ позитивним (переважно через отримання економічних 

вигод); лише 14% респондентів вважали військовослужбовців ЧФ РФ 

потенційними противниками, ще 40% вважали військовослужбовців ЧФ РФ 

потенційними противниками лише за певних обставин, 20% в жодному разі 

не вважали їх противниками; лише 20% опитаних вважали політику РФ 

стосовно України впродовж 1991–2013 років вкрай ворожою, що свідчить 

про несформованість образу військовослужбовція ЧФ РФ як потенційного 

противника у свідомості офіцерів ВМС ЗС України; 80% офіцерів в лютому–

березні 2014 року були готові чинити збройний опір агрессору, ще 7% були 

готові чинити збройний опір лише на початку окупації, не були готовими 

чинити опір всього 7% опитаних; 86% респондентів відзначали повну 

перевагу російських ЗМІ в інформаційному просторі півострова, лише 

14% відзначали незначну перевагу українських ЗМІ; з-поміж джерел 

отримання інформації 13% надавали перевагу російськомовним ЗМІ, 

31% україномовним ЗМІ, 56% в рівній мірі обом; вкрай негативне ставлення 

до подій на Майдані у 2013–2014 роках висловили близько 7% опитаних, 

скоріше негативне – 33%; 53% опитаних негативно висловилися щодо 

відправлення підрозділів ВМС ЗС України для придушення Майдану, а 

27% респондентів відносилися до цього вкрай негативно. При цьому 

переважна більшість офіцерів із співчуттям віднеслася до представників 

кримських підрозділів МВС, які були направлені для придушення Майдану; 

серед основних чинників, що сприяли окупації півострова, 66% відзначили 

постійний вплив російської пропаганди на військовослужбовців ЗС України, 

20% – інформаційну блокаду півострова. 
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Істотно впливала на морально-психологічний стан особового складу 

ВМС ЗС України й економічна ситуація у районах дислокації. 

Неспроможність держави повною мірою забезпечити задекларовані 

матеріальні і соціальні гарантії військовослужбовців (перш за все 

забезпечення житлом) породжувала негативні тенденції у військах: зневіру 

особового складу в спроможність держави забезпечити їх усім необхідним 

для життя, сумніви в необхідності ризикувати власним життям задля захисту 

Вітчизни, звільнення з військової служби. Посилення роз’яснювальної 

роботи з питань соціального і правового захисту військовослужбовців і 

членів їхніх сімей заходами ІПЗ давало лише тимчасовий ефект і не могло 

компенсувати недоліки інших видів забезпечення. Економічна ситуація 

знижувала привабливість військової служби за контрактом у регіонах 

дислокації ВМС, змушувала спрямовувати зусилля ІПЗ на рекламування 

контрактної служби серед військовослужбовців строкової служби і населення 

в інших регіонах України. У березні 2014 року вищий рівень матеріального 

забезпечення і соціально-правового захисту в ЗС РФ порівняно з тривалим 

нехтуванням державою соціально-побутових потреб українських 

військовослужбовців став однією з причин переходу значної частини 

особового складу ВМС ЗСУ на службу до РФ. Це вказує на закономірну 

залежність ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення від 

соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, дає підстави 

розглядати використання ІПЗ у вигляді компенсаційного фактора недоліків 

інших видів забезпечення як тенденцію інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України у 1992–2014 роках [21]. 

Отже, суспільно-політична обстановка у районах дислокації ВМС ЗС 

України була середовищем функціонування військових частин ВМС. Вона 

являла собою сукупністю умов та чинників, що впливали на діяльність ВМС, 

ефективність їх застосування, прийняття рішень відповідними командирами 

та морально-психологічний стан особового складу. СПО в районах 

дислокації ВМС повною мірою відображала ступінь реалізації загроз 
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національній безпеці України, що визначалися вітчизняними науковцями. 

Тому результати оцінювання СПО могли стати цінним підґрунтям для 

прогнозування суспільно-політичних процесів в умовах надзвичайного чи 

воєнного стану. 

СПО була вагомим чинником впливу на ІПЗ ВМС. На морально-

психологічний стан особового складу безпосередньо впливали 

інформаційний простір і економічна ситуація в районах дислокації, 

опосередкований вплив здійснювали діяльність політичних сил, 

національний склад населення, релігійна і криміногенна обстановка. Зокрема, 

у березні 2014 р. відбулося соціально-психологічне роз’єднання населення 

АРК й військовослужбовців ВМС ЗС України через різне ставлення до дій 

РФ. Мала місце відсутність розуміння продовження опору військ російській 

агресії з боку місцевої влади та частини місцевого населення. 

Спрямованість заходів ІПЗ не знаходила свого продовження в 

інформаційно-культурних заходах районів дислокації. Фактично одночасно 

функціонувало два інформаційних середовища, в яких військовослужбовці 

ВМС почергово перебували – створене заходами ІПЗ інформаційне поле 

всередині військової частини, що мало національно-патріотичну 

спрямованість, та інформаційне поле району дислокації з відкритим або 

прихованим антиукраїнським спрямуванням. Попри це тривала і 

цілеспрямована інформаційна робота з особовим складом могла принести 

позитивні результати [52, с. 73]. Перебування особового складу ВМС у 

проросійському інформаційному середовищі у поєднанні з низьким рівнем 

матеріального забезпечення і соціально-правового захисту 

військовослужбовців зменшувало ефективність заходів ІПЗ. В умовах 

початку російської агресії проти України це призвело до переходу значної 

частини особового складу ВМС ЗС України на службу до ЗС РФ. Значне 

зниження морально-психологічного стану особового складу військових 

частин ВМС ЗС України внаслідок негативного інформаційно-

психологічного впливу з боку РФ стало одним із факторів, що зумовив 
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передислокацію військ із Криму і Севастополя до інших регіонів 

України [53; 54]. 

Також встановлено, що оцінювання суспільно-політичної обстановки 

та доведення її до особового складу були нормативно визначеними 

завданнями інформаційно-пропагандистського забезпечення та структур, на 

які покладалися завдання організації ІПЗ у ВМС ЗС України [21]. Процес 

оцінювання мав як позитивні сторони, так і певні вади. Позитивним 

моментом була практична реалізація закріпленого положення щодо 

забезпечення вищим штабом нижчих рівнів управління інформацією про 

СПО [55, с. 40, 86]. Тож під час командно-штабних навчань від командування 

ВМС надходили доволі розгорнуті відомості про СПО в районах дислокації. 

Проблемним питанням оцінювання СПО була недостатня увага 

командування до цього процесу. В умовах мирного часу СПО оцінювали 

переважно під час командно-штабних (командно-штабних мобілізаційних) 

навчань. Попри те, що в певні періоди у ВМС організовувався постійний (у 

1992 році щоденний, у 2005–2006 щотижневий) моніторинг СПО, 

оцінювання СПО не стало систематичним процесом повсякденної діяльності 

і джерелом постійної оперативної інформації для командирів щодо впливу 

елементів СПО на виконання завдань в умовах можливої збройної агресії. 

Варто також враховувати формальне ставлення до цього процесу, наслідком 

чого ставав доволі поверховий характер висновків із оцінювання СПО; 

відсутність єдиних підходів до оцінювання СПО і нормативно закріпленої 

методики цього процесу, що впливало на якість кінцевого продукту – 

висновків із оцінювання і практичних рекомендацій командирам; недостатня 

об’єктивність результатів оцінювання суспільно-політичної обстановки. 

Попри в цілому вірні прогнози розвитку суспільно-політичних процесів, 

настрої населення до дій військ не відображалися повною мірою, можливості 

впливу сил ІПСо противника на осіб, які приймали рішення (місцеві органи 

влади, командний склад) та членів сімей військовослужбовців не 

враховувалися. Не сприяло об’єктивності оцінювання СПО використання 
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застарілих відомостей про суспільно-політичні процеси у регіонах через 

несистематичність їх оцінювання і певний формалізм у роботі структур, на 

які покладалися завдання організації ІПЗ у ВМС ЗС України.  

Процес оцінювання суспільно-політичної обстановки у військових 

частинах базувався на аналізі відкритої інформації із мережі Інтернет, місцевих 

ЗМІ та даних статистичних служб місцевих органів влади і довідників про 

інфраструктуру регіону з подальшим узагальненням у вигляді пропозицій 

командирам, що не завжди було об’єктивним відображенням дійсного стану 

справ. Результати оцінювання мали загальний характер, конкретних проблем, 

що могли вплинути на дії військ, вони не розкривали повною мірою. Також 

впливало на об’єктивність недостатнє врахування під час оцінювання СПО 

прогнозованих науковцями та військовими фахівцями загроз національній 

безпеці України й тенденцій розвитку суспільно-політичних процесів у 

регіонах дислокації. Недостатньо використовувалися результати 

соціологічних досліджень. Суб’єктивність оцінювання СПО була пов’язана з 

тим, що здійснювалася офіцерами структур, на які покладалися завдання 

організації ІПЗ у ВМС ЗС України, які самі перебували у вирі суспільно-

політичних процесів і не завжди могли об’єктивно їх оцінити через особисте 

ставлення чи недостатній обсяг інформації. Врахування загроз національній 

безпеці України в інтересах оцінювання СПО, пов’язування їх із суспільно-

політичними процесами в районах дислокації могло б зробити результати 

оцінювання більш об’єктивними; специфіка діяльності структур, на які 

покладалися завдання організації ІПЗ у ВМС ЗС України, полягала в тому, 

що оцінювання СПО не було пріоритетним напрямом діяльності й мало 

другорядне значення; недостатня підготовленість фахівців структур, на які 

покладалися завдання організації ІПЗ у ВМС ЗС України з питань 

оцінювання СПО. Оцінювання СПО було доволі суб’єктивним аналітичним 

процесом і її результати залежали від компетентності офіцерів структур, 

розуміння ними процесів у регіоні.  
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Незважаючи на в цілому вірні результати оцінювання офіцерами 

структур ІПЗ СПО у регіонах дислокації ВМС, вони не стали підгрунтям для 

змін в організації ІПЗ. У період 2010–2013 років в умовах прихованої 

підготовки РФ до збройної агресії проти України проводилися спільні заходи 

військово-патріотичного спрямування з ЧФ РФ та з місцевими органами 

влади, в системі ІПЗ поступово зменшувалося інформаційне навантаження на 

особовий склад, в забезпеченні духовних потреб особового складу перевага 

надавалася представникам УПЦ МП, мало місце упереджене ставлення до 

представників кримськотатарської національності серед військовослужбовців 

та місцевого населення, у друкованих ЗМІ ВМС фактично припинилося 

формування з ЧФ РФ образу ворога, у публікаціях про надання шефської 

допомоги переважала інформація стосовно Донецької області як головного 

регіону підтримки ВМС. 

Висновки. Суспільно-політична обстановка стала одним із 

визначальних чинників впливу на інформаційно-пропагандистське 

забезпечення у ВМС ЗС України та безпосередньо визначала його 

ефективність. В умовах російсько-української війни СПО надалі впливатиме 

на інформаційно-пропагандистське забезпечення у Збройних Силах України. 

Останнім часом її оцінюванню приділяється дедалі більше уваги як 

структурами морально-психологічного забезпечення (які традиційно 

займалися моніторингом та прогнозуванням суспільно-політичних процесів), 

так і новоствореними структурами цивільно-військового співробітництва.  

Тому історичний досвід впливу елементів суспільно-політичної 

обстановки на інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС ЗС 

України може стати вагомим підґрунтям для удосконалення процесу 

оцінювання суспільно-політичних процесів (цивільного середовища) в 

районах виконання військами завдань за призначенням в сучасних умовах. 
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THE IMPACT OF THE SOCIAL AND POLITICAL SITUATION 

ON INFORMATION AND PROPAGANDA SUPPORT 

IN THE UKRAINІАN NAVY IN 1992–2014 

 

In the article on the basis of assessment of socio-political situation in the 

southern regions of Ukraine in 1992–2014 the influence of its elements on the 

information and propaganda support in the Ukrainіаn Navy and the moral of the 

personnel are revealed. It is established that the socio-political situation was a 

significant factor in influencing the information and propaganda support in the 

Ukrainіаn Navy. The problematic issues of assessing the socio-political situation 

by the officers of the Navy information and propaganda structures, are also 

covered. 

Keywords: information and propaganda support, Ukrainіаn Navy, socio-

political situation, evaluation of socio-political situation. 
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Таранець С.В., ад’юнкт Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного (м. Львів) 

 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ  

ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК (1991–2018) 

 

У статті розглядається досвід США, Німеччини, Франції, Російської 

Федерації та України з підготовки військових фахівців для збройних сил, 

зокрема для десантно-штурмових військ, а також з’ясовуються різні 

підходи до вирішення проблемних питань у цій сфері. З урахуванням 

національних особливостей і педагогічних традицій цих країн, а також 

нових викликів і загроз пропонуються раціональні шляхи підвищення рівня 

фахової підготовки особового складу Десантно-штурмових військ Збройних 

Сил України. 

Ключові слова: вищі військові навчальні заклади, підготовка військових 

фахівців, Десантно-штурмові війська Збройних Сил України. 

 

Після розпаду СРСР на території України залишилася доволі 

розгалужена мережа вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). На їх 

базі було створено систему військової освіти, на яку покладено завдання 

задовольнити потребу Збройних Сил України у висококваліфікованих 

офіцерських кадрах [1, с. 314–323]. Водночас питання безперервності й 

етапності підготовки фахівців різних родів військ для Десантно-штурмових 

військ (ДШВ) сьогодні залишається невирішеним. Зазначене обумовило 

актуальність обраної теми. 

Як свідчить досвід провідних країн світу, у сучасних умовах, 

відповідно до нових викликів і загроз, відбуваються зміни у підходах до 

підготовки військового фахівця – лідера, здатного виконувати будь-які 

бойові завдання. Тому метою статті є розкриття досвіду провідних країн 
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світу з вирішення проблемних питань підготовки військових фахівців різних 

родів військ, які будуть проходити службу в десантних підрозділах. Цей 

досвід можна творчо використати під час професійної підготовки особового 

складу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, а також при 

вирішенні проблемних питань реформування військової освіти в Україні. 

Враховуючи прагнення України до євроатлантичної інтеграції, 

розглянемо здобутки у підготовці фахівців для десантно-штурмових військ 

США, Німеччини та Франції, що, за існуючими поглядами [2, с. 196–199], 

мають одну з найефективніших військових шкіл. Водночас є потреба 

порівняти подібний досвід Російської Федерації, що здійснює збройну 

агресію проти України.  

Загальновизнано, що на сьогодні збройні сили США є одними з 

найбільш боєздатних у світі. Військово-політичне керівництво цієї країни за 

основу успіху у веденні воєнних дій ставить комплектування своєї армії 

високопрофесійними фахівцями. Безпосередньо цим питанням займається 

командування видів збройних сил, що визначають необхідні поточні та 

перспективні потреби в офіцерському складі, відпрацьовують щорічні й 

довгострокові плани з набору курсантів і слухачів у ВВНЗ. Цю діяльність 

координує управління помічника міністра оборони з особового складу.  

Система військової освіти в США представлена широкою мережею 

навчальних закладів, що відрізняються один від одного за відомчою 

приналежністю. Це дає змогу динамічно та якісно готувати кваліфікованих 

фахівців для усіх видів і родів військ (сил) збройних сил США [3, с. 20–25]. 

Основним джерелом комплектування офіцерських кадрів тактичної ланки (до 

40%) є школи ROTC (ROTC – Reserve Officer Training Course). Вони являють 

собою курси позавійськової підготовки. Їх можна порівняти з військовими 

кафедрами та факультетами у цивільних вищих навчальних закладах України 

[1, с. 314–323]. Розглянувши підготовку офіцерських кадрів на курсах ROTC, 

можна зробити висновок, що у цілому кадрове поповнення здійснюється 

завдяки чіткій поетапній системі військово-професійної підготовки за різними 
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військовими спеціальностями. Вона є досить ефективною, про що свідчить 

процентне співвідношення випускників курсів при військових навчальних 

закладах та загальної чисельності офіцерського складу США. Така система 

відповідає сучасним вимогам і дає змогу готувати висококваліфіковані 

військові кадри [2, с. 196–199]. Ще одним вагомим джерелом (до 30%) є 

цивільні особи, які пройшли повний курс навчання у цивільних коледжах. 

Перед тим як стати офіцерами вони проходять навчання у школах підготовки 

офіцерів видів збройних сил. Інше джерело – випускники військових 

академій видів збройних сил: у Вест-Пойнт – для Сухопутних військ, у 

Колорадо-Спрінгс – для Військово-повітряних сил, в Аннаполісі – для 

Військово-морських сил.  

У подальшому офіцери збройних сил США підвищують кваліфікацію на 

різноманітних курсах та навчаються в різних навчальних закладах. Причому 

офіцери мають можливість здобувати освіту не лише у видових навчальних 

закладах, а й у подібних установах інших видів збройних сил, якщо свою 

подальшу службу вони планують пов’язати з відповідним видом збройних сил 

США, а також у військових училищах збройних сил дружніх країн [1, с. 314–

323]. Після завершення навчання у видовому навчальному закладі випускники 

отримують вищу загальну освіту, диплом бакалавра і первинне офіцерське 

звання “другий лейтенант”, що присвоюють міністри видів збройних сил. 

Перед призначенням на посаду молоді офіцери в обов’язковому порядку 

проходять навчання у школах родів військ (сил) і служб.  

У Німеччині підготовка офіцерів для Сухопутних військ побудована за 

відповідними етапами. Система військово-професійної підготовки у цій 

країні будується на розгорнутій мережі навчальних закладів, до яких також 

входять і офіцерські школи Сухопутних військ та школи родів військ. 

Основою підготовки є комплексний багаторівневий підхід до формування 

знань у майбутніх офіцерів, що здійснюється за декількома етапами. Перший 

етап включає такі компоненти підготовки, як: загальна початкова військова 

підготовка у військах військовослужбовців строкової служби, 
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військовослужбовців за контрактом, унтер-офіцерів та офіцерів резерву. У 

подальшому підготовка здійснюється на курсах у військових школах роду 

військ. Після навчання офіцери призначаються на посаду. Але обізнаність у 

сфері стратегічних комунікацій майбутніх офіцерів Бундесверу починається 

ще у ВВНЗ [4, с. 186–196]. 

Керівництво Франції у підготовці та комплектуванні своїх збройних 

сил також надає вагомого значення кваліфікованим, професійно 

підготовленим офіцерам. У цій країні одним із перших етапів реалізації 

майбутніх офіцерів є підготовчі військові ліцеї оборони (фр. Les lycees de la 

defense). Однією з особливостей та відмінностей цих ліцеїв є те, що на 

даному етапі навчання (тривалість 3 роки) започатковується військова 

спеціалізація. Після завершення навчання у ліцеї наступним етапом є 

підготовка в офіцерських школах (тривалість 3 роки). Під час навчання на 

першому курсі курсанти отримують знання з основ військової справи та 

командні навички командира відділення і проходять військове стажування 

упродовж шести місяців. Наступні два роки курсанти отримують знання в 

обсязі, достатньому для керування ротою. По завершенню навчання в 

офіцерській школі випускникам присвоюють військове звання “молодший 

лейтенант” і направляють до “практичних шкіл” відповідних родів військ, де 

вони продовжують навчання за обраним фахом упродовж двох років 

[3, с. 20–25]. 

Таким чином, вищезазначене свідчить, що у розглянутих країнах 

приблизно однакові загальні принципи підготовки військових фахівців. 

Разом з тим кожна країна пройшла свій, саме їй властивий шлях історичного 

та військового розвитку. Ці нацiональнi особливості обумовлюють певні 

вiдмiнностi у системі відбору кандидатів на навчання у військових 

навчальних закладах, а також у підходах до організації і змісту їх підготовки. 

Але загальним для всіх є те, що випускники ВВНЗ після отримання 

первинного офіцерського звання, як правило, додатково проходять курси 
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спецiалiзації при навчальних закладах (центрах) родів військ, після чого їх 

призначають на посади командирів взводів. 

Особливістю системи підготовки військових фахівців у Російській 

Федерації є її загальнонаукова i вiйськово-професiйна фундаментальність. На 

відміну від армій провідних країн світу, де випускники ВВНЗ після чотирьох 

років навчання здобувають вищу освіту, ступінь бакалавра і загальну 

військову освіту, а також перед призначенням на посаду проходять курс за 

обраною спеціалізацією у школах родів військ i служб, лейтенант російських 

збройних сил, прибуваючи у війська після ВВНЗ, має бути готовим одразу 

приступити до виконання своїх посадових обов’язків.  

Іншою відмінною рисою підготовки майбутніх командирів у 

російських ВВНЗ є її універсальність. Обсяг знань, умінь i навичок, 

отриманих у ВВНЗ, дають змогу молодому офіцеру швидко освоювати 

спорiдненi військові спеціальності, а також без додаткової підготовки 

виконувати обов’язки до рівня командира роти–батальйону. Наприклад, в 

армії Німеччини перед призначенням на посаду командира роти або батареї 

офіцери мають додатково пройти курси командирів підрозділів у школах 

родів військ. На заході розповсюджена прусська система військової освіти, 

що включає загальноосвітню та спеціальну освіту за професією. 

Наголошується, що для якісної професійної підготовки командирів середньої 

ланки необхідно як мінімум 5–10 років. Прусська система вищої освіти, яку 

згодом запозичили й інші західні країни, віддає пріоритет загальноосвітній 

складовій на першому етапі навчання [5, с. 186–197]. 

Яка модель підготовки фахівців є кращою, питання досить дискусійне. 

З одного боку, військова освіта Російської Федерації дає змогу отримати 

“готовий продукт”, хоча у професійній частині, особливо після певного 

періоду військової служби, є певні проблеми з набуттям якісних професійних 

знань і умінь під час кар’єрного зростання. З іншого боку, західна модель 

військової освіти, що вимагає більше часу на підготовку військових фахівців, 

більш складна і структурована. Така освіта продукує більш фаховий рівень 
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при призначенні офіцерів на відповідні посади, формує особливості 

характеру, стиль поведінки, компетентність і професіоналізм [5, с. 186–197]. 

Багаторічний досвід існування Десантно-штурмових військ Збройних 

Сил України (Повітряно-десантних військ, Високомобільних десантних 

військ, далі – ДШВ) засвідчив необхідність жорсткої централізації 

повітрянодесантної підготовки та забезпечення повітрянодесантною 

технікою і майном. Лише за таких умов можливо забезпечити своєчасну і 

якісну підготовку особового складу, техніки і вантажів до десантування, 

розробити нові і модернізувати існуючі зразки повітрянодесантної техніки і 

майна, забезпечити ними війська і, в першу чергу, вищі військові навчальні 

заклади. За відсутності спрямованої підготовки фахівців для ДШВ, 

відповідно до специфіки, притаманної навчанню офіцерів-десантників 

(повітрянодесантна підготовка (ПДП), особливості тактичного застосування), 

забезпечення виконання цих завдань є досить проблематичним. Тому 

основною умовою результативного застосування з’єднань та частин ДШВ є 

наявність єдиного органу військового управління, що здійснює організацію 

та керівництво підготовкою військ у мирний час, планує застосування їх в 

операціях та управляє військами в особливий період. Це стосується і 

підготовки офіцерських кадрів, можливості Командування ДШВ впливати на 

замовлення, підготовку та розподіл офіцерських кадрів у ВВНЗ, що 

здійснюють підготовку фахівців різних родів військ Збройних Сил України, 

які плануються для проходження служби в ДШВ. 

Не враховується й те, що призначення на керівну посаду офіцера – не 

фахівця ДШВ є поганою практикою, так як він тривалий термін часу не буде 

готовий проводити заняття з повітрянодесантної підготовки, тактичної 

підготовки та тактико-спеціальної підготовки, доки не отримає відповідних 

знань, умінь, навичок і досвіду [6]. Наприклад, у СРСР підготовка 

офіцерських кадрів для Повітрянодесантних військ (ПДВ) здійснювалась у 

Рязанському вищому повітрянодесантному командному училищі та в інших 

ВВНЗ, де були “десантні факультети” або спеціальні відділення підготовки. 
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Окрім того, повітрянодесантну підготовку “проходили” й інші військові 

фахівці, яких у подальшому розподіляли у Повітрянодесантні війська [7]. 

Сьогодні саме таку модель підготовки фахівців для ПДВ використовує 

Російська Федерація [8]. 

Наразі у Збройних Силах України відсутня відповідна підготовка 

фахівців різних родів військ для ДШВ. На посаду офіцера-десантника 

можуть призначити будь-якого фахівця, без спеціальної підготовки, 

необхідної для якісного виконання функціональних обов’язків. Внаслідок 

цього суттєво знижується боєготовність підрозділу.  

Це важливе питання давно порушували військові фахівці, зокрема 

колишній заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил 

України – начальник управління ракетних військ і артилерії, полковник 

С. Артамощенко, який розглядає його на прикладі артилерії ДШВ. Він 

зазначав, що “в Україні артилеристів для частин Десантно-штурмових військ 

спеціально не готують. Сюди приходять “чисті гармаші”. Тому офіцери 

освоюють повний цикл повітрянодесантної підготовки, адже їм потрібно 

здійснювати стрибки з літака разом з підлеглими услід за озброєнням і 

військовою технікою, які здебільшого теж десантуються. Артилеристи-

десантники повинні добре засвоїти цю специфіку. Існує дуже багато нюансів 

у підготовці “крилатих” артилеристів. Артилерія десанту має високу 

динамічність і мобільність у діях. Перспектива десантної артилерії – в 

розробці мобільних мінометних і артилерійських комплексів на базі колісних 

автомобілів типу “Барс” або “Спартан”. Вони повинні мати можливість 

доставлятися до місця призначення повітряним шляхом, мати значну 

автономність дій. Артилерії слід забезпечувати сили десанту, які 

відправилися в рейд, ведуть Десантно-штурмові дії або беруть участь у 

повітряних десантах, якісною вогневою підтримкою. Також повинні уміти 

взаємодіяти з авіацією Сухопутних військ… А ми вимушені витрачати час, 

для навчання цих командирів для підготовки озброєння і військової техніки 

до десантування, організації укладання свого підрозділу, не лише людських 
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парашутних систем, а і малогабаритної десантної тари, підготовці вантажів 

(укладанню вантажних парашутних систем, швартуванню вантажів, у тому 

числі і на важких парашутних платформах) Ця проблема торкається й інших 

фахівців, які приходять у Десантно-штурмові війська…”. За переконанням 

С. Артамощенка, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного орієнтована на підготовку артилеристів винятково для 

Сухопутних військ, але існує можливість введення до складу ВВНЗ 

навчальних взводів (груп), де з першого дня готуватимуть артилеристів за 

десантною специфікою [9]. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, 

що Збройні Сили України відійшли від радянської моделі підготовки 

військових фахівців, а західну модель ще не опанували в повному обсязі. Тим 

не менш сьогодні вдалося успішно поєднати найкраще від обох моделей (від 

радянської моделі – повний завершений цикл підготовки, від західної – 

підготовку фахівців з вищою освітою за програмою “4+1”; аналогію шкіл 

ROTC – військові кафедри та факультети; систему курсів підготовки та 

перепідготовки, курсів підвищення кваліфікації при призначенні офіцерів на 

відповідні посади). Такий підхід є беззаперечним і став особливістю системи 

вищої військової освіти в Україні, зокрема у підготовці офіцерських кадрів. 

Але поряд з цим “випав” цикл підготовки фахівців різних родів військ для 

проходження служби в ДШВ, що негативно вплинуло на якість їх підготовки 

та загалом на рівень підготовки та бойову готовність підрозділів і частин 

ДШВ. Це потребує негайного вирішення, що може полягати в тому, що в 

Україні фактично основний тягар забезпечення офіцерськими кадрами 

Збройних Сил України несуть на собі Національна академія сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ), Харківський університет 

Повітряних сил імені Івана Кожедуба та Військова академія (м. Одеса). 

Водночас у НАСВ збережена і існує навчально-матеріальна база для 

проведення занять з повітрянодесантної підготовки, збережений науково-

педагогічний потенціал, є можливість проводити підготовку відповідних 
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фахівців практично усіх спеціальностей (танкістів, фахівців ракетних військ і 

артилерії, морально-психологічного забезпечення, інженерів та ін.), які 

потенційно можуть проходити службу в ДШВ по закінченню навчання.  

На нашу думку, враховуючи досвід провідних країн світу, для якісної і 

цілеспрямованої підготовки військових фахівців для ДШВ є потреба у:  

відновленні кафедри повітрянодесантної підготовки та відділення 

забезпечення десантування; 

створенні на кожному факультеті НАСВ відповідних навчальних груп з 

підготовки фахівців для ДШВ з відповідною військово-обліковою 

спеціальністю (ВОС); 

наявності викладачів із відповідною ВОС на кафедрах, де 

викладаються відповідні тактико-спеціальні дисципліни.  

У подальшому, якщо згідно з замовленням Командування ДШВ буде 

забезпечено необхідну кількість змінного складу, це дасть змогу створити 

факультет підготовки фахівців Десантно-штурмових військ, до складу якого 

доцільно включити принаймні три кафедри (повітрянодесантної підготовки, 

тактико-спеціальної підготовки підрозділів Десантно-штурмових військ, 

тактико-спеціальних дисциплін) та відповідну кількість навчальних курсів 

відповідно до замовлення керівництва Збройних Сил України. 
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forces, in particular for Air Assault Forces, and different approaches to solve 

problems in this area. Taking into account the national peculiarities and 
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is proposed rational ways of raising the level of professional training of the 

personnel of the Air Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine. 
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РОЛЬ РОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕ- І РАДІОКАНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОКУПАЦІЇ КРИМУ 

 

В історичному аспекті тема російської інформаційної окупації на 

пострадянському просторі є недостатньо вивченою. Проведене авторами 

дослідження дає змогу стверджувати, що Російська Федерація активно 

використовувала інформаційно-пропагандистські важелі впливу на 

населення Кримського півострова, яке стало вразливим для російської 

пропаганди через високий рівень довіри інформації, отриманій із російських 

радіо- і телеканалів, широку трансляцію російського контенту на 

українських каналах, малу кількість українських альтернативних джерел 

інформації. Наголошується на ключовій ролі інформаційної складової 

гібридної загрози. Розглянуто характер деструктивного впливу 

інформаційної політики РФ на населення півострова. Протягом латентної 

фази підготовки до анексії відбувався потужний пропагандистський вплив 

не тільки на жителів Криму, а й на громадян Російської Федерації, при 

цьому безпосередньому вторгненню передували тривалі й масштабні заходи 

інформаційно-психологічного характеру. Аналізуються напрями формування 

суспільної думки про правомірність інкорпорації АР Крим Російською 

Федерацією та факти перекручування подій і маніпулювання свідомістю 

кримчан на початку 2014 р.  

Ключові слова: інформаційно-психологічна агресія, пропаганда, 

інформаційна політика, телебачення, засоби масової інформації. 
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Постановка проблеми і її актуальність. Історія анексії Кримського 

півострова Росією у 2014 р. вимагає поглибленого дослідження причин і 

умов, за яких військово-політичним колам РФ вдалося здійснити кримське 

вторгнення. Аналізуючи ці умови, бачимо, що на кримському півострові 

головним полем битви виступає інформаційний простір, інформаційно-

психологічні операції набувають першочергового значення, а ЗМІ стають 

реальною і дієвою зброєю у гібридній війні проти України. Головним 

інструментом у загарбницьких планах Росії мала стати і стала агресивна 

інформаційна пропаганда. Медіа-технології давали змогу тиснути на больові 

точки суспільної свідомості, збуджуючи такі почуття, як обурення та 

ненависть і формуючи стан захисної агресії мешканців півострова. Протягом 

латентної фази підготовки до анексії відбувався потужний 

пропагандистський вплив не тільки на жителів Криму, а й на громадян РФ, 

при цьому безпосередньому вторгненню передували тривалі й масштабні 

заходи інформаційно-психологічного характеру.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча літературна база щодо 

гібридних воєн є досить репрезентативною, охоплюючи різноманітні їх 

складові, недостатньо дослідженими залишаються проблеми механізму 

здійснення інформаційно-психологічного впливу. На інформаційну складову 

гібридної війни звертають увагу Г. Почепцов [1], В. Толубко [2], Я. Жарков 

[3], В. Петрик [4], які аналізують генезис інформаційної війни, тенденції 

розвитку її форм. Засоби інформаційно-психологічного впливу в умовах 

гібридної війни розглядають Т. Бєльська, О. Саєнко [5], Г. Сасин [6], 

Л. Смола [7]. Статті С. Здіорука і В. Яблонського [8], В. Горбуліна [9], 

П. Гай-Нижника [10] присвячені спецпропаганді як інформаційному 

складнику в гібридній війні, що, на думку В. Горбуліна, є ключовим 

інструментом російської геостратегії реваншу. Підстави стверджувати, що 

московська влада підтримувала антиукраїнські настрої на півострові та 

сприяла деструктивним заходам і дестабілізації суспільно-політичної 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 101 

обстановки знаходимо, аналізуючи публікації у періодиці і матеріали 

наукових конференцій [11].  

Мета статті. Враховуючи недостатній рівень висвітлення ролі засобів 

масової інформації в історії інформаційно-психологічних операцій, автори 

ставлять своїм завданням розгляд контенту російських ЗМІ як вагомої 

складової пропагандистського забезпечення в гібридній війні напередодні та 

під час анексії Криму. Мета авторів – розглянути і проаналізувати події 

лютого–березня 2014 р. з погляду концептуально нової моделі війни, 

визначити особливості інформаційно-психологічного впливу російських мас-

медіа на свідомість мешканців півострова.  

Наукова новизна статті визначається тим, що попри актуальність 

зазначеної проблеми, глибинних досліджень з цього питання, безумовно, 

бракує. Наукові розвідки, присвячені прогнозуванню розвитку подій при 

застосуванні технологій гібридної війни та аналізу протидії інформаційно-

психологічним операціям, розглядають переважно військові та політичні 

аспекти. Поза їхньою увагою залишаються пропагандистські засоби як 

домінуючий чинник, що застосовується в ході гібридної війни.  

Виклад основного матеріалу. Пропагандистські матеріали були 

застосовані РФ в якості інформаційно-психологічної зброї для вкорінення у 

свідомість кримчан спеціально створених міфів і нав’язування населенню 

півострова бажаних для російської сторони уявлень та рішень у життєво 

важливих сферах. У контексті цих подій є сенс поглянути на Україну як на 

державу, що стала жертвою інформаційної війни. Мас-медіа – потужний 

інструмент формування суспільної думки. Представники ЗМІ не просто 

інформують про те, що відбувається, а й формують базові визначення, 

підказують висновки, задають рамки тлумачення тієї чи іншої події. 

Російські ЗМІ використовували найрізноманітніші форми спотворення 

інформації: перебільшене значення неважливих подій; поєднання окремих 

фактів і подання їх як цілісної ситуації; інформування тільки про факти, що 

можуть мати безпосередній вплив на свідомість певних груп людей; 
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замовчування подій, що не відповідають російським інтересам. Велику роль 

відігравали не тільки спосіб подання інформації, а й голос, інтонація 

дикторів.  

Основним сегментом для підготовки російської інформаційно-

пропагандистської кампанії було обрано етнічних росіян, які, проживаючи в 

Криму, після 1991 р. стали громадянами незалежної України. На півострові 

існував чималий прошарок людей, в яких радянське минуле асоціювалось із 

сучасною Росією і які називали себе “радянськими людьми” [12, с. 37]. У 

кримському регіоні це стало масовою формою самоідентифікації населення 

(особливо колишніх радянських військовослужбовців), яке відчувало 

ностальгію за радянським минулим, займало проросійську позицію, 

користувалося винятково російською мовою. Вміло використовуючи 

радянські ментальні стереотипи, ставленики Кремля всіляко підтримували і 

намагалися розширювати спільноту “радянських людей”. На території 

півострова утворилася чимала не інтегрована у політичний простір України 

російська діаспора, яка під час окупації стала головним союзником Росії.  

Характерно, що інформаційна операція проти українського Криму 

розпочалася задовго до лютого 2014 р. Своєрідною прелюдією до 

розгортання широкомасштабної пропагандистської кампанії стало 

специфічне висвітлення російськими ЗМІ історії Криму, етнонаціональних 

проблем півострова. Незважаючи на те, що в полікультурному 

інформаційному просторі Криму мовлення велося на 7 мовах, діяли 

79 телерадіоорганізацій, зокрема 13 телекомпаній ефірного мовлення, 14 FM-

радіостанцій, 39 кабельних телерадіокомпаній тощо [13, с. 5], переважна 

більшість населення споживала російський інформаційний продукт – новини, 

серіали, розважальні програми, ток-шоу, естрадну музику.  

Починаючи з 1992 р., пропагандистський потік Росії було направлено 

на такі типи реципієнтів, як кримчани, проросійськи налаштовані жителі 

України й зокрема на громадян Російської Федерації. Спираючись на 

потужну багаторічну пропагандистську обробку, Росії вдалося істотно 
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дезорієнтувати власних громадян, досягнувши підтримки росіянами 

політичних авантюр Кремля. Як і в СРСР, у РФ вже на початку ХХІ ст. 

громадська думка – це справа телеканалів та провідних пропагандистів. На 

свідомість кримчан також здійснювався потужний інформаційно-

психологічний тиск, спрямований, передусім, на ревізію історичних подій і, 

відповідно, перегляд кордонів України, дискредитацію її 

зовнішньополітичного курсу, творення “демонізованого” образу української 

влади, формування негативної думки про українське керівництво, 

дискредитацію євроінтеграції України та її зближення з 

Північноатлантичним альянсом [14].  

Динаміка зростання активності російської пропаганди свідчить про 

приховане ведення інформаційної кампанії РФ в Україні. За період 1992–

2013 рр. у Криму, особливо в Севастополі, будувалася російська ідеологічна 

платформа. Перші системні ознаки інформаційних утисків з боку російської 

сторони почали з’являтися після парламентських виборів 2006 р., коли в 

Криму перемогу одержала Партія регіонів та “Руський блок”, які почали 

перешкоджати діяльності місцевих медіа [13, с. 6].  

З приходом до влади В. Путіна РФ вдалося створити підконтрольну 

державі медійну платформу, що складається з декількох центрів, основними з 

яких є “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания”, ОАО “Газпром-Медиа Холдинг”, ЗАО “Национальная Медиа 

Группа”. Крім цього, у РФ діє централізована державна система іномовлення, 

яка станом на 2016 р. включала “Федеральное государственное унитарное 

предприятие “Международное информационное агентство “Россия сегодня” 

(раніше – РИА Новости), мультимедійну службу Sputnik (раніше 

“Московское радио”, “Голос России”) і міжнародну інформаційну 

телевізійну компанію RT (раніше Russia Today) [15, с. 105]. Теле- і 

радіокомпанії використовували для проведення безпрецедентних за 

масштабами інформаційно-пропагандистських акцій. Основними каналами 
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розповсюдження інформації стали впливові ЗМІ РФ, які були сповнені 

негативною або відверто антиукраїнською інформацією.  

Натомість інформаційній політиці в Україні протягом тривалого часу 

не приділялося достатньої уваги, вона відбувалася хаотично. Владні 

структури держави не звертали уваги навіть на дуже яскраві прояви 

російської пропаганди та спроби інформаційно-психологічного впливу на 

громадян нашої країни. В ситуації відсутності вірогідних джерел іншої 

інформації на противагу російським інформаційним каналам, значна частина 

кримського суспільства прийняла проросійську точку зору.  

На офіційному рівні занепокоєння незадовільним станом справ у сфері 

інформаційного забезпечення було висловлене 30.05.2008 р., коли колегія 

Держкомтелерадіо, розглядаючи питання “Про стан інформаційного 

простору АРК”, зробила висновок, що територія півострова перебуває під 

потужним інформаційним впливом сусідніх країн, а інформаційно-

психологічні кампанії РФ несуть загрозу територіальній єдності України [16].  

З 2006 р. по 2013 р. в АРК відбувається монопольне захоплення 

українського інформаційного телерадіопростору російськими каналами. За 

широтою охоплення аудиторії радіо посідає чи не найперше місце. Так, 

радіомовлення в інтересах маніпуляцій суспільною думкою жителів Криму 

використовувала радіостанція “Эхо Москвы”. Ефективним засобом 

психологічного впливу були трансляції російськомовних FM-радіостанцій, 

які завдяки поєднанню з музичним супроводом значно підвищували 

сугестивність та некритичність сприйняття радіоінформації, скерованої на 

слухача. Загалом, до 2014 р. українські радіостанції здебільшого мають 

проросійський профіль, широко транслюють російський контент. 

Безперечно, у першу чергу це було пов’язано з недостатнім функціонуванням 

української мови, низьким рівнем її володінням кримськими журналістами. 

Отже, відповідь українських ЗМІ на пропаганду Росії була нерішучою і 

малодієвою.  
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Недостатня увага до питань інформаційної політики на державному 

рівні спричинила важкі наслідки для України. Варто відзначити, що 

інформаційні впливи, що здійснювали російські медіатехнологи на території 

Криму, часто не розглядались як загроза національній безпеці, а попит 

населення півострова на російські радіопрограми не викликав побоювань 

української влади у тому, що їх прослуховування з часом призведе до 

деструктивного і дестабілізуючого впливу на свідомість громадян. А взимку 

2014 р. інформаційна блокада, що активно застосовувалася під час анексії, 

позбавила кримських глядачів можливості побачити реальні події української 

Революції Гідності [17, с. 117–118].  

Результати спеціальних досліджень свідчать, що телебачення як жоден 

інший засіб інформації впливає на формування суспільної думки [13]. Ефект 

причетності глядача до подій, що відбуваються на екрані телевізора, змушує 

його вірити у правдивість поданого йому матеріалу. Причому ефект 

присутності може бути розвинений настільки, що телебачення спроможне 

ввести в оману глядача навіть під час прямого репортажу. Наприклад, у 

репортажі каналу “Росія” із Севастополя від 2 лютого 2014 р. ставлення 

мешканців міста до партії “Свобода” ілюстрували сутичками, що відбулися 

6 січня 2010 р. [18]. 

Російське телебачення не лише спрощувало картину реальності, а й 

займалося виробництвом і тиражуванням емоцій, не цураючись 

використання постановок та інформаційних фейків. Необхідний градус 

емоцій підтримувався шляхом обрання зручного часу для показу новин та 

політичних ток-шоу, а також збільшенням хронометражу телепередач. 

Агресія, що ллється з екранів, проникає у свідомість глядачів. Ведучі 

працювали з аудиторією, використовуючи стандартний інструментарій 

маніпулятивних технологій: ранжування за шкалою “свій-чужий”, 

переведення в категорію ворогів, нагнітання тривоги та домінування над 

противником.  
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Активна фаза формування образу незалежної України як ворога РФ 

розпочалася відразу після Помаранчевої революції, яка з обранням 

В. Ющенка президентом трактувалась як прихід до влади націоналістів і 

“бандерівців”, “американських запроданців”. Перемога В. Ющенка на 

президентських виборах викликала хвилю наклепів і намагань залякати 

мешканців Криму політичним та економічним хаосом. Головним завданням 

російських ЗМІ в цей час стала дискредитація керівництва незалежної 

України. Основні тези російської пропаганди на цьому етапі: в Україні 

нестабільна влада; є велике бажання Криму відокремитися і приєднатися до 

Росії, при цьому в Криму достатньо потужні антинатовські настрої, що 

свідчить про морально-політичну близькість населення півострова з 

Росією [19].  

З 2008 р. Кремль розпочав пропагандистську підготовку до агресії 

проти України. Аналіз змісту сюжетів випусків новин у російських ЗМІ 

показує, як росіяни фальсифікували історичні факти, формували негативну 

думку про ісламську загрозу в Криму, намагалися дискредитувати 

кримськотатарську спільноту.  

Дезінформація, фальсифікація та перекручування фактів з метою 

формування негативного іміджу України стали постійними елементами в 

арсеналі російської пропаганди. Українські канали формували імідж АРК 

ситуативно, залежно від ступеня резонансності події для українського 

соціуму. Загалом число сюжетів про Крим з 2008 р. по 2011 р. виглядає 

наступним чином: Подробности (“Інтер”) – 355, ТСН – 270, Вести (“Россия”) 

- 281, Сегодня (НТВ, РФ) - 165 [20, с. 139].  

Події Революції Гідності особливо одіозно транслюють російські 

канали “Вести”, “Россия”, “Первый канал”, “Новости”, “РТР-Планета”, 

“Россия 24”, “НТВ-Мир” і насамперед “Russia Today”. Наприклад, у 

репортажах “Росії” та НТВ із Криму та Севастополя “загроза націоналізму” 

передавалася лише зі слів певних осіб, без представлення точки зору іншої 

сторони. Інформаційна стратегія телеканалів РФ була зорієнтована на 
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сенсаційне подання матеріалів. Водночас пріоритет мали теми, де 

визначалась готовність до захисту інтересів росіян за кордоном.  

На російському телебаченні з’являються типові сценарії провокацій, 

спрямованих на створення потрібної ТВ-картинки, де б фігурували 

“кровожерливі українські неонацисти”. Російська пропаганда подавала 

українські події як перемогу фашистів-бандерівців. Від початку протестів на 

Майдані російські ЗМІ уважно спостерігали за ситуацєю на півострові. 

Спеціальні кореспонденти “Першого каналу”, “Росії”, НТВ, ТВЦ, “РЕН-ТВ”, 

“Росії 24”, “Russia Today”, “Зірки” протягом грудня 2013 р. - лютого 2014 р. 

прозоро натякали або ж відверто говорили про можливість відокремлення 

Криму від України, підкреслюючи бажання кримчан, які нібито опинилися 

під загрозою через антиурядові дії “націоналістів”, зберегти та поглибити 

зв’язки з Росією. Так, канал НТВ у програмі “Сьогодні” (23.02.2014 р.) 

повідомляв, що стався державний переворот і збройне захоплення влади. 

Канал “Росія” стверджував: “Криза поглиблюється і все відчутніше, як 

Україна починає тріщати по регіональних швах. У Криму парламент закликає 

захистити свої цінності від сваволі “майданної демократії” (“Вести”, 

12.12.2013 р.) [21]. 

Для підкреслення несприймання кримчанами подій у Києві широко 

транслювалися виступи представників діючої влади Криму. Так, 19 лютого 

2014 р. у денному випуску програми “Вісті” на каналі “Росія 24” виступив 

голова фракції “Справедлива Росія” С. Миронов, який зазначив, що треба 

рятувати громадян, потрібно рятувати Київ. Наступного дня “Вісті ФМ” 

транслювали заяву В. Константинова на зустрічі з депутатами Російської 

Думи, де він наголошував: якщо центральна влада впаде, у Криму 

залишиться єдиний шлях – денонсація рішення Президіуму ЦК КПРС від 

1954 р. [21]. Безпосередньо казати про відокремлення Криму російські ЗМІ 

почали вже 20 лютого.  

Створення певного контенту підтримувалося застосуванням контрастів. 

Так, сюжети з Криму подавалися у комплексі з демонстрацією захоплених 
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“неонацистами” західних областей України (“Перший канал” – “Недільний 

час”, 26.01.2014 р.; “Росія” – “Вісті”, 29.01.2014 р.; НТВ та ін.). За допомогою 

такого прийому російські ЗМІ намагалися переконати, що ситуація в Криму 

інакша, ніж в інших регіонах України. Якщо “Перший канал” зазначав, що 

новини з регіонів нагадують бойові зведення і визначав народні виступи як 

заколот, то на каналі “Росія” підкреслювалося, що Севастополь - головне 

місто спротиву “українським націоналістам”, проте життя там продовжується 

у звичному порядку (20.01.2014 р.) [21]. У тому ж ключі подавалися новини 

на НТВ, РЕН-ТВ, Росія-24. Зазвичай програми російських теле- та 

радіоканалів постійно використовували методи “дозованої” інформації, 

подачу суміші фактів та особистих думок і припущень у їхньому контексті, 

вибіркову інформацію (корисну лише Росії), інформацію типу “без 

коментарів” тощо. Викривлення інформації відбувалося за допомогою 

вилучення фактів із загального контексту, тенденційного коментування 

подій.  

Водночас окремі українські канали – “Інтер”, “Перший національний”, 

“Україна” давали репортажі (з відома керівництва телеканалів), які немов 

підтверджували слова російських кореспондентів [22].  

Висновки. Отже, ще до анексії діяльність ЗМІ РФ була підпорядкована 

завданням роботи на Крим. Інформаційна операція розпочалася задовго до 

військової агресії Росії проти України і продовжувала супроводжувати її на 

всіх етапах, завчасно адаптуючись під поточні цілі і завдання [5]. 

Дезінформація, фальсифікація та перекручування фактів з метою формування 

негативного іміджу України стали постійними елементами в арсеналі 

російської пропаганди.  

Російська агресія показала, що ні керівництво України, ні пересічні її 

громадяни на належному рівні не були готові до такого розвитку подій. 

Незважаючи на існування української законодавчої бази з питань 

інформаційної безпеки, не було вжито заходів проти потужної інформаційно-

пропагандистської кампанії РФ, яка понад двадцять років впливала на 
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свідомість кримчан. Величезна перевага Кремля була в тому, що російська 

пропаганда вільно транслювалася по всій території півострова.  

Історія окупації та анексії Криму показує: Україна виявилася не 

готовою до інформаційно-психологічної війни. На півострові була 

розгорнута надпотужна система тиражування ворожої пропаганди серед 

пересічних громадян, а українські ЗМІ жодним чином не сприяли піднесенню 

національного духу, відтак суспільство не вважало РФ потенційним ворогом.  

Легка перемога надихнула кремлівську владу на ідею створення 

“Новоросії” на теренах південно-східних областей України. Аналіз ситуації з 

Кримом, інформаційного забезпечення його захоплення Росією допоможуть 

більш чітко зрозуміти проблеми та виклики в інформаційному просторі 

нашої країни. Нині виразно проглядається нагальна потреба підвищення ролі 

інформаційного ресурсу держави і його стратегічного значення у загальній 

системі оборонного потенціалу.  
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THE ROLE OF RUSSIAN TELEVISION AND RADIO CHANNELS 
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Historically, the topic of Russian information occupation in the post-Soviet 

space is not well understood. The research conducted by the author suggests that 

the Russian Federation actively used information and propaganda levers of 

influence on the population of the peninsula, which became vulnerable to Russian 

propaganda due to the high level of confidence of information received from 

Russian radio and television channels, a wide broadcast of Russian content on 

Ukrainian channels, a small amount of Ukrainian content, alternative sources of 

information. Emphasizes the key role of the information component of the hybrid 

threat. The nature of the destructive influence of the information policy of the 

Russian Federation on the population of the peninsula is considered. During the 

latent phase of preparation for annexation, there was a powerful propaganda 

influence not only on the inhabitants of Crimea, but also on the citizens of the 

Russian Federation, and the long-lasting and large-scale measures of 

informational and psychological character preceded the direct invasion. The 

directions of formation of public opinion on the legitimacy of the incorporation of 

the ARC by the Russian Federation and the facts of the perversion of events and 

manipulation of the minds of Crimeans at the beginning of 2014 are analyzed. 

Keywords: information psychological aggression, propaganda, information 
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ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА ПАРТИЗАНСЬКИМИ СИЛАМИ  

У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941–1945) 

 

У статті узагальнено заходи щодо організації партизанських сил, 

розглянуто органи керівництва партизанським рухом у роки Другої світової 

війни та розкрито їх завдання. Доведено, що партизанська боротьба є 

характерною рисою прогнозованих воєнних конфліктів і має бути складовою 

воєнної стратегії держави та концепції забезпечення її національної 

безпеки. Разом з тим розглянуто структуру партизанських формувань 

деяких країн Східної Європи.  

Ключові слова: організація партизанських сил, органи керівництва, 

партизанські формування, рух Опору, партизанська боротьба. 

 

Особливістю Другої світової війни став широкий антифашистський рух 

Опору, що розгорнувся в багатьох країнах окупованих гітлерівською 

Німеччиною та її союзниками. Найефективнішою формою цього Опору став 

партизанський рух. Досвід локальних війн і збройних конфліктів повоєнного 

періоду засвідчив значну роль дій партизанських формувань (формувань 

руху Опору) на окупованих противником територіях. Уряди країн, що стали 

на шлях прогресивних соціальних перетворень, і країн, що можуть піддатися 

нападу агресора, мають завчасно готуватися до ведення партизанської війни, 
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бо в сучасних війнах часу на підготовку партизанських сил і засобів буде 

обмаль. Для організації такої підготовки доцільно заздалегідь створити 

компетентні органи для керівництва партизанською боротьбою. Це – складові 

у справі загальної підготовки країни до ведення партизанської війни. Досвід 

ведення партизанської боротьби (В’єтнам, Афганістан, Таджикистан, Чечня) 

свідчіть, що рух Опору є невід’ємною складовою переважної більшості 

воєнних конфліктів кінця XX – початку XXI ст. У широкому розумінні рух 

Опору – це боротьба народних мас за свободу і незалежність своєї країни, що 

ведеться на окупованій (анексованій, тимчасово зайнятій) противником 

(агресором) території. Тому дослідження досвіду організації руху Опору, 

набутого в роки війни та збройних конфліктів, має особливу актуальність. 

В історичній і мемуарній літературі радянського періоду  

(1945–1991 рр.) вийшли спеціальні дослідження та збірки статей, де наведені 

дані з організації партизанського руху на окупованій радянській території. Проте 

в узагальнюючих працях з історії Другої світової війни організація та 

керівництво партизанським рухом на окупованій ворогом території висвітлені в 

загальному плані. Часткове відображення організації діяльності партизанів і 

підпільників розкрито у виданні “Украинская ССР в Великой Отечественной 

войне Советского Союза” [20], у працях В. Боярського [2; 3; 4], В. Клокова 

[10; 11], П. Пономаренка [15], А. Попова [16], І. Старинова [18], В. Бистрова [19] 

та інших. 

З кінця 1980-х – початку 1990-х років активізувалося вивчення бойових 

дій, розвитку воєнного мистецтва, партизанського руху та переосмислення 

перебігу війни. Доступ українських істориків до спецфондів архівів сприяв появі 

нових наукових і науково-довідкових праць, зокрема А. Кентія, В. Лозицького 

[6; 7; 21], А. Кентія, В. Лозицького, М. Слободянюка [8], І. Кураса, А. Кентія [9], 

В. Кучера, О. Потильчака [13], М. Рибака, І. Печенюка [14; 17; 24], 

А. Чайковського [23] та ін. Дослідники підкреслюють, що партизани зробили 

суттєвий внесок у справу Перемоги в складних умовах війни та довели 

стратегічне значення партизанської боротьби у військовій теорії і практиці. У 
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сучасній історіографії відбувається переосмислення низки положень радянських 

дослідників, розкриваються малодосліджені аспекти організації партизанської 

боротьби (руху Опору), поступово формується нова система уявлень про дії 

партизанів на території України. Тому виникає потреба в уточненні завдань, що 

покладалися на структурні підрозділи Українського штабу партизанського руху 

(УШПР) з організації партизанських формувань та керівництва ними. 

Метою статті є узагальнення досвіду організації партизанських сил і 

керівництво ними.  

Уперше в історії війн питання про створення органів керівництва 

партизанськими силами, що мали б стратегічне значення у визвольних 

війнах, було поставлене В. Леніним ще під час революції 1905–1907 рр. У 

подальшому, в роки Громадянської війни з метою здійснення керівництва 

партизанськими силами на первинному етапі боротьби з внутрішніми та 

зовнішніми ворогами Радянської республіки при оперативному відділі 

Народного комісаріату військових і морських справ (НКВіМС) було створено 

Центральний штаб партизанських загонів (ЦШПЗ) [4, c. 49–50; 11, с. 5–6]. Цей 

штаб після укладення Брестського миру перейменували на Особливе 

розвідувальне відділення (ОРВ). ЦШПЗ, а пізніше ОРВ розробляв і надавав 

до оперативного відділу НКВіМС свої пропозиції щодо організації 

партизанських формувань і їх бойового застосування. При ОРВ була 

організована спеціальна партизанська школа, де навчалися не лише курсанти, 

а й партизани, які прибували з тилу противника, та повстанці. У другій 

половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. Комуністична партія і 

Радянський уряд, враховуючи можливість нової війни, створили спеціальні 

відділи у складі Генштабу Червоної армії та ОДПУ СРСР, а на місцях, у 

штабах прикордонних військових округів і ОДПУ були створені спеціальні 

відділи (відділення). Ці структурні підрозділи розробляли мобілізаційні 

плани розгортання і ведення партизанської війни у разі агресії ймовірних 

противників Радянського Союзу, займалися підготовкою партизанських 

командних кадрів і нових технічних засобів. Взаємодія органів управління 
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партизанською боротьбою була настільки тісною, що спільні навчання 

проводилися за єдиним планом, удосконалювалися засоби і способи 

боротьби. На випадок війни по лінії Наркомату оборони були сформовані, 

навчені і перевірені на військових навчаннях штаби і партизанські 

організаторські групи, які, по суті, були основою майбутніх партизанських 

бригад і корпусів, здатних швидко перерости в партизанські армії. Поруч із 

західними кордонами СРСР для них закладали матеріальні засоби. 

У роки німецько-радянської війни 1941–1945 років до створення органів 

військового керівництва партизанськими силами у масштабах усієї країни 

деякі ЦК компартій і навіть обкоми партій союзних республік, яким 

загрожувала окупація, самі створювали керівні оперативні групи. Про 

масштаб роботи, виконаної партійними органами з організації партизанської 

боротьби у ворожому тилу на початку війни, свідчать такі дані. За офіційною 

радянською статистикою станом на 1 жовтня 1941 р. на окупованій на той час 

території України було створено 738 партизанських загонів (за різними даними 

26257 осіб) і 191 диверсійна група (1374 бійці) [14, с. 108; 24, с. 98]. Сучасна 

статистика свідчить про загальну чисельність у 27631 особу (близько 50–60% із 

них були комуністами і комсомольцями). Але, на жаль, як виявилося, більшість 

партизанських загонів існувала лише на папері. У вересні–грудні 1941 р. 

основними осередками партизанської активності були північні райони Сумської, 

Чернігівської, Київської та Житомирської областей, лісовий масив поблизу 

Черкас, болотиста місцевість у пониззі Дніпра поблизу Нікополя, невеликі лісові 

масиви Полтавщини, де реальною силою, здатною завдавати відчутних втрат 

ворогові, залишалися кілька великих загонів і з’єднань [5, с. 127]. 

Таким чином, уже в перші тижні війни вищі ешелони радянської влади 

заклали основи організованого партизанського руху на окупованій території 

СРСР, політичне та ідеологічне керівництво яким взяла на себе комуністична 

партія. У ході війни завдання партизанської боротьби визначилися рішеннями 

ЦК ВКП(б) або ж постановами Державного Комітету Оборони (ДКО). Крім того, 

завдання ставились у наказах НКО СРСР і Ставки Верховного 
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Головнокомандування (ВГК), а конкретизувалися органами партизанського руху 

відповідно до завдань збройних сил та умов партизанського руху у визначених 

районах. У зв’язку з розширенням партизанської боротьби і накопиченням 

бойового досвіду партизанам доручали значно ширші та більш конкретні 

завдання. 

Дуже важливу роботу під керівництвом ЦК ВКП(б) з організації 

партизанських загонів, що формувалися, їх озброєнню, постачанню та 

організації зв’язку з діючими партизанськими формуваннями проводили 

органи НКВС, Головне розвідувальне управління, Головне політичне 

управління Червоної армії і Військові ради фронтів та армій.  

Головне розвідувальне управління Червоної армії формувало, готувало і 

засилало в тил противника розвідувальні і диверсійні групи (загони), багато з 

яких надали велику допомогу місцевим партизанським формуванням. У 

цілому, органи армійської розвідки і НКВС всебічно допомагали партійним 

органам формувати, навчати і матеріально забезпечувати партизанські загони 

і диверсійні групи, створювати партизанські бази [2, c. 22–25]. Проте 

Центральний штаб партизанського руху (ЦШПР), штаби партизанського 

руху при Військових радах фронтів були створені рішенням ЦК ВКП(б) лише 

30 травня 1942 р. Фактичне керівництво партизанськими силами України до 

зазначеного часу здійснювало 4-е управління НКВС УРСР, а з 29 червня – 

УШПР (створений постановою ДКО) набув більшої самостійності, маючи 

головним об’єктом своєї діяльності окуповану територію України [17, c. 103].  

Досвід організації партизанського руху у Другій світовий війни показав, 

що органи керівництва партизанською боротьбою виконували такі основні 

завдання, як: вивчення противника і його ймовірні контрпартизанські заходи, 

соціально-політичні і географічні умови, в яких вестиметься партизанська 

війна; підбір, підготовка командних і технічних кадрів; створення 

організаторських, підпільних і партизанських формувань; удосконалення 

засобів і методів боротьби; розроблення нових, найсучасніших і зручних для 

партизанів малогабаритних диверсійних і технічних засобів зв’язку; 
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розроблення планів операцій і організація їх всебічного забезпечення; 

управління діями партизанських сил; ведення політичної роботи серед 

населення, партизанів і збройних сил противника; організація постійного 

управління партизанськими силами; створення та закладка відповідним чином 

запасів матеріальних засобів. 

Для організації партизанської боротьби, створення нових 

партизанських загонів, безпосереднього керівництва партизанськими 

формуваннями у великих операціях і для координації їхніх дій УШПР 

створював і направляв у ворожий тил групи, а саме: емісарські, організаторів 

партизанського руху, організації партизанських загонів, керівників 

партизанських загонів, організаторські (основа майбутнього партизанського 

формування), десантні, оперативні, фахівців партизанської боротьби 

(підривників, радистів, аеродромного забезпечення та ін.), спеціальні, 

розвідувальні (розвідувально-диверсійні), диверсійні (диверсійно-

розвідувальні), кур’єрів для зв’язку з партизанськими загонами. Так, зокрема 

на емісарські групи покладалися такі завдання, як: виявлення самовідданих 

прихильників соціалістичного будівництва та організація партизанських 

загонів з їх числа; встановлення зв’язку з партизанськими загонами, 

передавання настанов щодо координації їх бойових дій; інформування 

керівництво УШПР про бойові операції загонів, з якими встановлений 

зв’язок; проведення роз’яснювальної роботи; організація 

зовнішньополітичної розвідки; встановлення зв’язку з діючими 

партизанськими загонами в районі дій та координація їх діяльності. 

Групи організації партизанських загонів виконували, в основному, такі 

завдання: відновлення зв’язку з діючими партизанськими загонами; 

активізація дій загонів, що діяли у підпіллі, і тих, що припинили свою 

діяльність; створення нових партизанських загонів за рахунок місцевого 

населення; організація бойових дій і диверсій на комунікаціях; створення 

партизанських баз; збирання розвідувальних даних; політична робота серед 

населення на окупованій території; знищення зрадників і шпигунів. 
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Організаторські групи, по суті, були основою майбутніх партизанських 

формувань, здатних вести боротьбу на певних напрямах. Такі організаторські 

групи могли діяти не лише на окупованій противником території, а й за 

кордоном. При цьому особливий акцент робився на диверсійно-

розвідувальну діяльність [15, с. 28; 22, c. 18–24, 34, 36, 62, 72].  

Основною організаційною формою партизанських сил у роки Другій 

світовій війни був партизанський загін, що складався з кількох бойових груп, 

взводів, рот, а інколи й батальйонів. Загони діяли як самостійно, так і в складі 

з’єднань (бригад і навіть дивізій). Зазвичай загони базувалися окремо один від 

іншого і, залежно від обстановки, діяли за завданням командування з’єднання 

самостійно або спільно. Разом з тим діяли окремі групи, партизанські бригади та 

з’єднання. Єдиної організаційно-штатної структури партизанських формувань не 

було, оскільки їхня чисельність і озброєння залежали від умов, в яких вони діяли, 

та набутого досвіду їх організаторів. Однак в основу організації усіх 

партизанських формувань була покладена військова організація і військова 

дисципліна. З офіцерів Червоної армії і НКВС переважно комплектувався 

постійний склад партизанських шкіл, керівний і оперативний склад штабів 

партизанського руху [17, c. 104]. 

У роки національно-революційної війни в Іспанії партизанські 

формування створювалися за схемою, розробленою і перевіреною в СРСР на 

початку 1930-х років. Зокрема, структура 14-го партизанського корпусу, що у 

жовтні 1937 р. діяв в Іспанії, по суті, була аналогічною радянському 

партизанському корпусу, а влітку 1938 р. – радянській партизанській армії, 

що призначалася для дій у Румунії на випадок розгортання війни проти СРСР 

[5, c. 101; 18, с. 105–106, 109–110]. 

Диверсійні дії в Іспанії здійснювали як невеликі (5–10 осіб), так і 

значно потужніші (50–100 осіб) загони. У ворожий тил їх виводили пішим 

порядком через лінію фронту. Тривалість дій таких загонів становила від 

10 діб до 3 місяців. На першому етапі війни перевагу надавали невеликим 

групам, а згодом і великим загонам. У подальшому їх об’єднали у 14-й 
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(партизанський) корпус, що підпорядковувався розвідувальному відділу 

Республіканської армії. Основою для створення партизанського корпусу 

стала організаторсько-диверсійна група, до складу якої входив військовий 

радник Радянського союзу І. Г. Старінов. Враховуючи ненадійність і 

громіздкість переносних радіостанцій, їх невелику кількість, радіозв’язок з 

групами практично не використовували. Розвідувальні дані командири груп 

доповідали після повернення з тилу противника. Станом на початок 1938 р. 

склад корпусу нараховував до чотирьох дивізій і трьох-чотирьох загонів 

(бригад), чисельністю від 150 до 200 осіб у кожному. На Каталонському 

фронті діяла одна дивізія. Три дивізії були в центральній зоні: в Андалузії, 

Естремадурі і на Центральному фронті. Там перебувала і більша частина 

радянських радників [1, c. 243]. 

Частини корпусу продовжували діяти і після падіння партизанської 

республіки, але вже після того основні сили перейшли у Францію, звідки 

були інтерновані. Інші морем пішли до Алжиру, а потім і в СРСР. Чисельні 

диверсійні прийоми, відпрацьовані в ході громадянської війни в Іспанії, 

згодом були використані в різних державах у різні часи. 

У роки Другої світової війни в Югославії уже 27 червня 1941 р. був 

створений Головний штаб народно-визвольних партизанських загонів 

Югославії на чолі з І. Броз Тіто, що пізніше, під час створення Народно-

визвольної армії Югославії, був реорганізований у Головний штаб Народно-

визвольної армії і партизанських загонів. 

Партизанською боротьбою у Франції керував Національний 

військовий комітет партизанів і франтирерів. Організаційна структура 

франтирерів і Французьких партизанських сил (ФТПФ; фр. Les Francs-Tireurs 

et Partisans français – FTPF) була дуже своєрідна. Традиційно самостійно 

діючі франтирери (вільні стрілки) об’єднувалися в невеличкі команди по три-

чотири особи. Дві такі команди складали бойову групу – первинну одиницю 

ФТПФ. До неї входили сім бійців і командир. Для забезпечення безпеки 

група розділялася на дві команди по чотири особи в кожній. Головну 
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команду очолював командир групи, команду підтримки – заступник 

командира групи. Командир особисто контактував із трьома бійцями з 

головної команди, а через свого заступника – з бійцями команди підтримки. 

Обидві команди збиралися тільки для проведення операцій, а після її 

виконання знову розділялися. Це правило було обов’язковим тільки для 

партизанів, які діяли в містах. При цьому ті, хто воював у містах, отримували 

зброю лише на час проведення операції. Потім зброю здавали, а бійці знову 

ставали цивільними особами, як інші городяни. Ніхто не мав знати місце 

проживання будь-якого бійця, навіть командир групи [1; 12]. 

До кінця 1942 р. групи стали об’єднувати в загони, в кожному по три-

чотири бойові групи. Командирові загону допомагали два заступники: 

перший відповідав за особовий склад, організацію, вербування і моральний 

стан особового складу, інший – за технічні питання, озброєння, розвідку і 

фізичний стан бійців, а також за постачання. Командир і заступники не 

звільнялися від участі в операціях [12]. 

Коли три-чотири загони діяли в одній, порівняно обмеженій зоні, вони 

могли утворювати роту. Командирові роти допомагали два заступники: по 

особовому складу і з технічних питань, які підбирали співробітників для 

“штабного взводу” роти. По мірі розвитку партизанської боротьби в ротах 

створювалися й інші підрозділи. Це залежало від наявності видів озброєння. 

В останні місяці 1943 р., коли розпочався масовий приплив людей, які 

тікали від німецької “трудової повинності”, в силах французького руху Опору 

стали створюватися взводи, роти і батальйони, що провели перші бойові 

операції у квітні 1944 р. У проміжках між бойовими операціями усі 

батальйони (роти) розсіювалися з метою конспірації по різних населених 

пунктах так, щоб їх чисельність в одному такому населеному пункті не 

перевищувала 30 осіб, зберігаючи здатність швидко зосередитися знову. Такі 

формування об’єднувалися територіально по департаментах і групах 

департаментів. Один-два департаменти утворювали “район”. Силами району 

командував Районний військовий комітет (РВК). Декілька таких районів 
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утворювали “міжрайон” на чолі з Міжрайонним військовим комітетом 

(МРВК). Національний військовий комітет керував діяльністю усіх МРВК, 

іноді через “командувача областю”, що об’єднувала декілька районів. Зв’язок 

забезпечували спеціальні агенти, які не мали прямого контакту з 

бійцями [1; 12]. 

У лютому 1944 р. франтирери і партизани увійшли до складу 

об’єднання Французьких внутрішніх сил (ФФІ; фр. Forçes Françaises de 

l'Intérieure – FFI), зберігши свою організаційну самостійність. На момент 

збройного повстання 1944 р. чисельність франтирерів і партизанів досягла 

250 тис. осіб (майже половину від загальної чисельності ФФІ). Після 

визволення Франції франтирерів, партизанів і ФФІ розпустили, а їх бійців 

частково включили до регулярної армії [12].  

Аналогічно були організовані партизанські сили, тільки під іншими 

назвами, у Бельгії, Голландії, Італії, Польщі, переважно у великих містах або в 

густонаселеній місцевості, з досить розвиненою мережею доріг. Така 

організаційна структура не втратила свого значення і після Другої світової 

війни та в сучасних умовах. Прикладом цьому служить організаційна 

структура партизанських формувань у Південному В’єтнамі, Бразилії, Алжирі 

та інших країнах, народи яких боролися проти реакційних режимів і 

колонізаторів. 

Отже, партизанська боротьба, що притаманна сучасним “малим війнам” та 

є характерною рисою прогнозованих воєнних конфліктів, має стати складовою 

воєнної стратегії держави та концепції забезпечення її національної безпеки, 

складовою політики з проблем військового будівництва. Як показав історичний 

досвід, при підготовці до партизанської боротьби органи керівництва 

партизанськими силами мають бути здатними організовувати розвідку, 

підбирати і готувати кадри, забезпечувати партизанські сили потрібними 

засобами, організовувати надійне управління. Такий орган керівництва має 

обов’язково функціонувати ще до початку ведення партизанських дій. 
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Одночасно для ведення “малих війн” необхідні високомобільні, 

багатофункціональні компоненти збройних сил країн, що здатні діяти рішуче 

та швидко проти регулярних та іррегулярних сил противника у відриві від 

своїх головних сил і баз постачання в умовах, коли важко провести межу між 

станом війни і миром, між військовими операціями та злочинними акціями, 

між тилом і фронтом. Партизанська боротьба проти агресора і проти 

антинародних реакційних режимів як стратегічний засіб потребує завчасної 

організації та всебічної підготовки партизанських сил і матеріальних засобів. 
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MANAGEMENT BODIES OF THE GUERRILLA FORCES  

DURING THE SECOND WORLD WAR (1941–1945) 

 

The article summarizes for the organization of guerrilla forces, guerrilla 

management bodies during the Second World War were considered and their 

objectives revealed. It is proved that guerrilla struggle is a feature of predicted 

military conflicts and should be an integral part of the military strategy of the state 

and the concept of ensuring its national security. At the same time, the structure of 

the guerrilla formations of some Eastern European countries is considered. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З НАТО:  

ДОСВІД МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЙБУТНЄ 

 

У статті розкривається співробітництво Збройних Сил України з 

НАТО на кожному з визначених етапів. Проаналізовано нормативно-правову 

базу співпраці з Альянсом та розкрито позитивний характер військово-

політичного співробітництва в інтересах міжнародної безпеки. 

Ключові слова: Збройні Сили України, НАТО, співробітництво, 

позаблоковий статус, євроатлантична інтеграція, програма “Партнерство 

заради миру”. 

 

Актуальність теми. Розвиток співробітництва України з Організацією 

Північноатлантичного договору (НАТО) – один із вирішальних напрямів 

безпекової політики нашої держави. Події, ящо відбуваються на Сході 

України у зв’язку із російською агресією, стосуються не лише самої України, 

а й є викликом для усіх країн-членів Альянсу. Як відзначив саміт НАТО у 

Варшаві (8–9 липня 2016 р.), “…Незалежна, суверенна і стабільна Україна, 

що твердо стоїть на засадах демократії та верховенства права, є запорукою 
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євроатлантичної безпеки. Ми твердо підтримуємо суверенітет України, її 

територіальну цілісність в межах міжнародновизнаних кордонів і її 

невід’ємне право визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без 

зовнішнього втручання…” [1, п. 16]. У зв’язку з цим підтверджено рішуче 

прагнення і надалі розвивати особливе партнерство між НАТО і Україною. 

“Незалежна, суверенна і стабільна Україна, повністю віддана демократії і 

верховенству права є ключем до європейської безпеки” – таке бачення ролі 

нашої країни з боку євроатлантичної спільноти [1, п. 24]. 

Мета статті – проаналізувати еволюцію відносин і стан 

співробітництва між Збройними Силами України і НАТО, систему співпраці 

та її перспективу в умовах загострення відносин із Росією.  

Історично склалось так, що співпраця з Організацією 

Північноатлантичного договору формувалась як пріоритетний напрям у 

системі міжнародних зв’язків України. У динаміці пошуків шляхів 

забезпечення національної безпеки у нових геополітичних умовах молода 

незалежна держава не могла не скористатися можливістю мати надійну 

опору міжнародних структур. Найбільш успішною воєнно-політичною 

організацією була і в сучасних умовах залишається Організація 

Північноатлантичного договору. Ретроспективний аналіз відносин України з 

НАТО дає змогу зробити позитивні висновки щодо ролі воєнно-політичного 

співробітництва в утвердженні нашої держави як суб’єкта європейської 

безпеки. Історія співпраці України з НАТО свідчить, що процес їх воєнно-

політичних відносин характеризувався послідовним поглибленням взаємодії, 

і це дає можливість розглядати цей процес поетапно. Більшість експертів 

виділяють такі етапи: 

1) становлення відносин (1991–1996 рр.); 

2) формування особливого партнерства (1997–2002 рр.); 

3) поглиблення і активізація співробітництва (2002–2004 рр.); 

4) інтенсифікований діалог між Україною і НАТО (2005–2009 рр.); 

5) прагматичне співробітництво (2010–2013 рр.); 
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6) посилена співпраця з подальшою інтеграцією (2014–2019 рр.) [2]. 

Прагматичний етап взаємовідносин розпочався з 2010 року після 

проголошення Україною позаблокового статусу. В Законі України “Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики“ Україна обрала для себе 

“…продовження конструктивного партнерства з Організацією 

Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з 

усіх питань, що становлять взаємний інтерес…” [11]. Проте прийняття 

Україною позаблокового статусу не врятувало її від агресії Російської 

Федерації. Тому 23 грудня 2014 року Україна відмовилася від цього 

“незрозумілого статусу”, а 7 лютого 2019 року Верховна Рада України 

конституційною більшістю прийняла зміни в Конституцію України, в яких 

зазначено, що “…підтверджуючи європейську ідентичність Українського 

народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України…” 

наша держава проголошує незворотність курсу на вступ до Організації 

Північноатлантичного договору [12]. 

Кожен із етапів має свої особливості з точки зору намірів, змісту і 

характеру двосторонніх відносин. Ці особливості визначалися підходами 

державного керівництва до співпраці з Брюсселем, зовнішніми та 

внутрішніми факторами. На кожному етапі визначалася роль ЗС України у 

співпраці з Альянсом для підвищення рівня їх боєздатності і взаємодії зі 

збройними силами країн-партнерів. 

Еволюція відносин дає можливість стверджувати про позитивний 

характер воєнно-політичного співробітництва, взаєморозуміння і намагання 

діяти в інтересах міжнародної безпеки. Так, формуючи співробітництво з 

НАТО на першому етапі (1991–1996 рр.), Україна мала на меті забезпечити 

свою незалежність, територіальну цілісність, зміцнити національну безпеку, 

запобігти виникненню нових загроз стабільності і безпеці на європейському 

континенті та використати досвід і допомогу держав-членів Альянсу в 

реформуванні оборонної та інших пов’язаних з нею сфер. Ці наміри України 

знайшли повне розуміння і підтримку з боку Альянсу. 
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На другому етапі (1997–2002 рр.) Хартія про особливе партнерство між 

Україною та НАТО, підписана 9 липня 1997 року у Мадриді, визначила 

новий характер відносин та додаткові напрями розвитку співробітництва з 

Альянсом, його принципи та механізми реалізації. Були напрацьовані 

різноманітні форми взаємодії з НАТО у найважливіших сферах (Комісія 

Україна – НАТО, місія України при НАТО, офіс зв’язку НАТО в Україні, 

Державні програми співробітництва України з НАТО, а також проведення 

візитів на високому рівні, консультацій, переговорів, симпозіумів, семінарів, 

досліджень, діяльності робочих груп тощо). 

На третьому етапі (2002–2004 рр.) було прийнято “Державну стратегію 

щодо НАТО”, План дій Україна – НАТО, визначено новий рівень співпраці – 

курс на інтеграцію України до Альянсу. Його реалізації сприяв процес 

розширення НАТО, коли її членами стали безпосередні сусіди України – 

Польща, Словаччина, країни Балтії,що були зацікавлені у приєднанні її до 

цієї організації. Співробітництво України з НАТО набувало нового характеру 

через тісні зв’язки з цими країнами і їх збройними силами у воєнно-

політичній сфері, вивчення їх досвіду підготовки до членства в Альянсі. 

Інтенсифікований діалог з НАТО (2005–2009 рр.) відкрив пряму 

можливість набуття членства України в цій організації і відповідної 

трансформації ЗС України. Більш конкретний і цілеспрямований характер 

набули Річні цільові плани Україна–НАТО. Інтенсивним стали двосторонні 

відносини з країнами-членами Альянсу. Реалізації можливості отримати план 

дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) завадила відсутність єдиної позиції 

провідних політичних сил України в розумінні національних інтересів 

країни. 

Історичний процес взаємодії України з НАТО носив досить 

багатогранний характер, стосувався багатьох сфер життєдіяльності держави. 

У даній статті автори зосередилися, в основному, на співробітництві ЗС 

України з НАТО. У процесі співпраці України та її Збройних Сил з Альянсом 

сформувалась відповідна система. До цієї системи можна віднести 
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нормативно-правову базу та структуру органів управління, що відповідали за 

проведення міжнародного співробітництва Збройних Сил України, а також 

механізми співпраці з НАТО.  

Сталою за цей період була тенденція зростання кількості прийнятих 

нормативно-правових документів як віддзеркалення потреби забезпечення 

співпраці ЗС України з НАТО на етапах її розвитку Йдеться як про 

міжнародні, так і державні документи. Їх нараховується більше 40: на 

першому етапі – 6; на другому – 9; на третьому – 20, на четвертому – 8. Це 

сприяло активізації, розширенню сфер співробітництва, підвищенню ролі і 

авторитету Збройних Сил України. 

Так, програма НАТО “Партнерство заради миру” (ПЗМ) відкривала 

шлях безпосереднього співробітництва ЗС України з Організацією 

Північноатлантичного договору. Окрім політичних цілей, вона визначала 

безпосередньо військові заходи, що планувалося здійснити для їх досягнення, 

а також сили і засоби, що виділяли ЗС України для участі у ПЗМ [3]. Таку 

сукупність сил і засобів утворювали спеціальні групи офіцерів, окремі 

підрозділи, кораблі, ескадрильї, полігони. Загальна чисельність виділеного 

особового складу перевищувала 2500 осіб [4]. На підтримку полігонів ЗС 

України у робочому стані за рахунок НАТО і США виділено близько 3,5 млн 

дол. Це було вкрай необхідно у зв’язку з відсутністю відповідного 

державного фінансування. За допомогою партнерів були створені 

4 лабораторії з вивчення іноземних мов. Щодо характеру участі ЗС України у 

програмі ПЗМ переконливо свідчать матеріали архіву Верховної Ради 

України. Представники ЗС України за 1994–1999 роки брали участь у 

469 різних заходах (70 з них у навчаннях). До занять на 130 курсах (35 – з 

миротворчої тематики, 32 – для штабних офіцерів, 35 – за фахом, 28 – 

мовних) було залучено 703 особи, було проведено 114 семінарів, 

30 конференцій, 16 симпозіумів [5]. 

Відповідно до рішення Верховної Ради України з 1 вересня 1999 року 

український контингент миротворчих сил загальною чисельністю 
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800 військовослужбовців розпочав практичну діяльність у міжнародній 

миротворчій операції KFOR у Косово. Було усунено одну із перешкод, коли 

парламент України в березні 2000 року ратифікував Угоду про статус військ 

[6]. Це дало змогу військам НАТО тренуватися в Україні на підставі 

домовленостей та запрошень і, найголовніше, без візових та митних 

формальностей, що затьмарювали попередні навчання. Першими великими 

навчаннями, на які позитивно вплинули ці домовленості, стали навчання 

“Cooperative Partner” (18–30 червня 2000 року) за участю понад 

4000 військовослужбовців із країн НАТО та держав-партнерів. Друга 

перешкода зникла, коли парламент дав згоду на розгортання української 

частини українсько-польського батальйону в польській зоні американського 

сектору в Косово. Хоча ці сили готувалися разом протягом трьох років, 

батальйон не мав юридичного статусу в Україні. 

Ці приклади дають можливість побачити як впливав процес 

формування нормативно-правової бази на розвиток воєнно-політичного 

співробітництва. У період з 2000 до 2005 років вона була в основному 

створена. На жаль, мали місце і негативні рішення, що гальмували процеси 

співпраці і перешкоджали розвитку ЗС України. Наприклад, заборона 

парламентом спланованих міжнародних навчань на території України у 

2009 році. Щодо “ціни” зірваного депутатами Верховної Ради міжнародного 

навчання “Сі бриз –2009” свідчать такі втрачені можливості для ЗС України: 

14 плавзасобів українського флоту мали пройти 7 тисяч морських миль; не 

довелось військовим морякам виконати ракетно-артилерійські стрільби та 

інші бойові вправи; екіпажі вертольотів і літаків не змогли збільшити свій 

наліт на кожний літальний апарат; підрозділи морської піхоти та 

аеромобільних військ не виконали близько 500 стрибків із парашутом, у тому 

числі з літака військово-повітряних сил Бундесверу; не відбувся черговий 

етап державних випробовувань військово-транспортного літака Ан-70 

(планувалось продемонструвати його ефективність потенційним покупцям із 

іноземних держав; під час маневрів із борту літака передбачалось виконати 
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понад 400 стрибків із парашутом) [7]. Головні витрати по організації навчань 

брали наші партнери – США і НАТО. 

Досягненню позитивних результатів сприяла діяльність органів 

управління, відповідальних за здійснення міжнародного військового 

співробітництва взагалі і безпосередньо з НАТО. До органів міжнародного 

співробітництва належали: Департамент міжнародного оборонного 

співробітництва МОУ; Управління військового співробітництва та 

Управління євроатлантичної інтеграції ГШ ЗСУ; управління та відділи 

міжнародного співробітництва командувань видів Збройних Сил; відділи 

(відділення, групи) інших структурних підрозділів Міністерства оборони та 

органів військового управління Збройних Сил, до основних функцій яких 

належало здійснення міжнародного співробітництва. Орган, що відповідав 

безпосередньо за співробітництво з НАТО, у структурі Генерального штабу 

ЗС України було створено в 2003 році. Це було Управління євроатлантичного 

співробітництва (з 2004 р. – Управління євроатлантичної інтеграції; з 

2010 року – Головне управління військового співробітництва та миротворчих 

операцій. 

У процесі розвитку відносин з Альянсом, визначених вище перших 

трьох етапів, було започатковано широкий набір дієвих механізмів 

військового співробітництва. У рамках реалізації особливого партнерства 

між Україною і НАТО були сформовані: 

інструментарій співробітництва: 

Комісія Україна – НАТО (КУН) – найвищий орган, що ухвалював 

рішення стосовно розвитку відносин Україна – НАТО та спрямовував заходи 

в плані практичного співробітництва; форум для консультацій між країнами-

членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликали обопільну 

зацікавленість (засідання щороку на рівні глав держав, міністрів закордонних 

справ і міністрів оборони). КУН постійно аналізувала заходи співробітництва, 

що розроблялися у рамках участі України в програмі НАТО “Партнерство 

заради миру”, а також у галузі безпосередньої військової співпраці, що 
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виконувалася відповідно до Річних робочих планів у форматі Військовий 

комітет Україна–НАТО.  

Військовий комітет Україна – НАТО як орган робочих консультацій з 

суто військових питань (у форматі “29+1” на рівні начальників генеральних 

штабів, військових представників). Один із основних інструментів його 

діяльності – Робочий план (РП). Він затверджувався щорічно та визначав 

пріоритетні сфери та напрями співробітництва між ЗС України та НАТО, 

включав завдання, спрямовані на підтримку виконання заходів щорічних 

Цільових планів Україна – НАТО в частині, що стосується Міністерства 

оборони України.  

Спільна робоча група (СРГ) високого рівня з питань воєнної реформи 

була започаткована з метою виконання Хартії про особливе партнерство 

Україна – НАТО. Стала постійно діючим механізмом консультацій між 

Україною та НАТО у форматі “29+1”. Її діяльність спрямовувалася на 

забезпечення підтримки Альянсом процесів оборонної та безпекової сфери 

держави, насамперед ЗС України у напрямах: виконання військового 

бюджету; скорочення збройних сил та конверсії; переходу від системи 

призову до професійної армії; цивільно-військові відносини, підготовка 

цивільного персоналу. Створений інструментарій співробітництва сприяв 

практичному виконанню програм та планів співробітництва. 

По-друге, дійовим елементом системи співпраці стали плани та 

програми. Основними з них були: План дій Україна – НАТО і Цільові річні 

плани (2003–2008 рр., з 2009 року – Річна національна програма 

співробітництва Україна – НАТО, з 2017 року – Річна національна програма 

під егідою Комісії Україна – НАТО), Індивідуальна програма партнерства між 

Україною та НАТО, Процес планування та оцінки сил, Концепція оперативних 

можливостей, Програма НАТО з обміну даними про повітряну обстановку, 

проєкти Трастових фондів НАТО з питань утилізації надлишкових легкого 

озброєння, стрілецької зброї та боєприпасів та соціальної адаптації 
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військовослужбовців, звільнених з військової служби. Розкриємо провідні 

з них. 

Аналіз заходів Цільових річних планів показує, що кожен з них мав 

свою направленість на поглиблення співробітництва та відрізнявся 

відповідними конкретними заходами. У 2003 році – це створення цивільних 

структур управління в МОУ та участь у миротворчих і гуманітарних 

операціях під проводом НАТО. У 2004 році найбільш суттєвим було 

запровадження національної системи оборонного планування відповідно до 

стандартів НАТО. У 2005 році – забезпечення сумісництва військ (сил), 

навчання та мовна підготовка, адаптація до цивільного життя звільнених з 

військової служби. У 2006 році – приєднання до антитерористичної операції 

в Середземному морі “Активні зусилля”, вирішено питання щодо участі 

військово-транспортної авіації України в операціях НАТО та активізація 

двосторонніх відносин. У 2007 році – спрямування близько 100 заходів на 

реалізацію пріоритетних завдань Державної програми розвитку ЗС України. 

У 2008 році – підготовка до участі та проведення спільних повітряних 

операцій із країнами-членами НАТО; підготовка підрозділів ЗС України до 

дій у складі Багатонаціональних сил. Україна була єдиною країною-

партнером, що брала участь у всіх операціях НАТО. У 2009 році – подальша 

професіоналізація ЗС України (зокрема створення професійного 

сержантського корпусу), підготовка цивільного персоналу для сектору 

безпеки. 

Щорічна Індивідуальна програма партнерства (ІПП) – була складовою 

частиною щорічного Цільового плану Україна – НАТО та використовувалася 

для індивідуальної підготовки офіцерів та працівників ЗС України за різними 

напрямами та спеціальностями. Вона традиційно включала декілька сотень 

заходів. Переважну кількість заходів складали курси фахової підготовки 

(з 1994 року по 2009 рік в країнах-членах НАТО пройшли підготовку 

8,5 тисяч українських офіцерів). На кінець 2009 року представники ЗС 

України навчались у 22 країнах світу. З 2006 року на мовних курсах за 
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кордоном почали проходити підготовку цивільні працівники, а з 2007 року – 

рядовий, сержантський та старшинський склад [8]. У цілому, ІПП стала 

одним із механізмів сумісності із збройними силами країн-членів НАТО та 

реалізації визначених завдань у галузі безпеки і оборони. 

Таким чином, за період з 1991 по 2009 рр. воєнно-політичне 

співробітництво Збройних Сил України з НАТО набуло системного 

характеру. Щорічно проводилось близько 500 заходів по співпраці, 

спрямованих на підтримку виконання пріоритетних завдань розвитку ЗС 

України, 5000 військовослужбовців щорічно залучалися до заходів 

міжнародного військового співробітництва. За період 1995–2009 років ЗС 

України взяли участь у 150 міжнародних навчаннях. Разом з тим суттєвою 

проблемою залишалось недостатнє фінансування. Тільки у період з 2006 по 

2009 рік оборонне відомство недоодержало близько 11,5 млрд грн. 

Оцінюючи етап конструктивного співробітництва з НАТО з 2010 року, 

експерти Центру Разумкова вважають, що попри односторонню відмову 

України від кінцевої мети – набуття повноправного членства в цій 

організації, формат та інструменти співпраці практично не зазнали змін. 

Приймалися Річні національні програми, діють КУН, Офіс зв’язку НАТО, 

Центр інформації і документації НАТО, інші сформовані на попередніх 

етапах структури, що свідчить про взаємний інтерес до збереження 

співробітництва. На державному рівні було проведено ряд організаційних 

змін. Президент реформував систему національних координаторів з питань 

партнерства України з НАТО, створивши комісію, що стала координуючим 

органом у міжвідомчій системі співробітництва з Альянсом. Без проблем 

проходили майже всі заплановані зустрічі, парламент кожен рік 

підтверджував рішення про допуск іноземних підрозділів на територію 

України для участі у міжнародних військових навчаннях. Акцентується увага 

на тому, що Президент підписав указ “Про участь Збройних сил України 

в багатонаціональних військових формуваннях високої готовності”, 

відповідно до якого наші підрозділи братимуть участь у силах реагування 
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НАТО. При цьому експерти виділяють такі ключові аспекти практичного 

співробітництва України і Альянсу: 

по-перше – участь України в місіях НАТО (йдеться про Косово, Ірак, 

Афганістан, антитерористичну операцію “Активні зусилля” у Середземному 

морі), особлива увага звертається на те, що українські літаки і корабель 

“Костянтин Ольшанський” евакуювали іноземних громадян з Лівії. Участь у 

цих операціях НАТО сприяла збройним силам досягти взаємосумісності з 

арміями країн-членів Альянсу. 

по-друге – співробітництво у військовій сфері і реформуванні сектору 

безпеки та оборони. Тут необхідно сказати про реалізацію програми зі 

знищення в Україні надлишкової кількості звичайних боєприпасів, 

стрілецької зброї і легкого озброєння, про обмін даними, що стосуються 

повітряної обстановки між Україною і сусідніми країнами-членами Альянсу 

(зокрема Туреччиною), а також про перспективи участі нашої країни в силах 

реагування НАТО. Зроблені конкретні кроки у військово-технічній сфері 

співробітництва. Так, при будівництві пріоритетного для нашої країни 

корабля класу “корвет”, церемонія закладання якого відбулася в Миколаєві, 

натовські комплектуючі мають становити вагому частину – 38%.  

У 2012 році Збройні Сили України приєдналися до Ініціативи 

поєднаних сил (Connected Forces Initiative). Головною метою зазначеної 

ініціативи є покращання взаємосумісності та підвищення здатності збройних 

сил Альянсу і партнерів діяти разом при виконанні завдань у 

багатонаціональних операціях. Це дало змогу посилити підготовку військ 

(сил) та індивідуальну підготовку особового складу з максимально 

ефективним використанням тренувальних інституцій НАТО та центрів 

досконалості; збільшити кількость військових навчань, особливо за участю 

СРН; більш ефективно використовувати сучасні технології для полегшення 

досягнення взаємосумісності та інтеграції необхідних спроможностей. 

Хоча зміна зовнішньополітичної стратегії, як вважають експерти, “не 

загальмувала динаміки нашого співробітництва з Альянсом, а лише додала 
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йому прагматизму і конструктивності”, але це справедливо тільки щодо 

сфери військового співробітництва. Відсутність прогресу в дотриманні 

ідеологічно-ціннісних принципів, якими керуються країни НАТО, 

продовжується і сьогодні. Це стосується виконання таких пунктів Річної 

національної програми співробітництва України – НАТО як “Внутрішня 

політика” (підпункти “Демократичні реформи” і “Забезпечення верховенства 

права”) та “Економічні питання”, де прогресу не спостерігається. Сталою 

залишається тенденція недофінансування ЗС України. Оборонний бюджет 

України з фактично 180-тисячним військом у 2012 р. склав 16,4 млрд грн, що 

становить близько 2 млрд дол. Це менше, ніж, наприклад, Румунія витратила 

у 2010 р. (2,11 млрд дол.) при чисельності армії у 73 тис. осіб. У 2013 році на 

закупівлю нових зразків зброї оборонним бюджетом передбачалось 900 млн 

грн. Мінімальна ж потреба складає не менш 500 млн дол. щороку [9]. 

У 2014 році Збройні Сили України приєдналися до Ініціативи 

взаємосумісності партнерів (Partnership Interoperability Initiative). Ініціатива 

була започаткована з метою збереження та подальшого розвитку операційної 

взаємосумісності держав-членів та партнерів НАТО після завершення 

операції Альянсу в Афганістані. Ініціатива передбачає надання допомоги з 

розвитку, диверсифікації, а також збільшення переліку партнерських сил та 

засобів, що сертифіковані та готові брати участь у операціях під проводом 

Альянсу та СРН. Досягнення партнерами взаємосумісності з НАТО у рамках 

зазначеної ініціативи здійснюється у трьох вимірах: технічна, операційна та 

доктринальна взаємосумісність. 

Анексія Криму, окупація частини Донбасу та війна з Росією на Сході 

України надали ідеї вступу до НАТО нового звучання. Якщо до подій 2014 р. 

більшість населення була переконана, що можлива інтеграція до 

Атлантичного договору може мати негативні наслідки для країни, то тепер, 

за результатами останніх соціологічних досліджень, більша частина 

українців підтримує двосторонні відносини і не проти подальшого 

приєднання України до блоку НАТО (у 2012 р. 62% українців не хотіли 
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вступати в НАТО (тільки 15% – “за”), у березні 2014 р. ситуація кардинально 

змінилася – 47% українців виступали “за” і стільки ж “проти”, найменше 

“проти” було в серпні 2014 р. – 19% і 52% “за”). 

Наприкінці грудня 2016 р. Фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька 

Кучеріва та Центр ім О. Разумкова оприлюднили дані, що переконливо 

вказують на успішність референдуму щодо членства України в НАТО в разі 

його проведення найближчим часом: з 62% українських громадян, які взяли 

би у ньому участь, абсолютна більшість – 72% – однозначно підтримала би 

членство в Альянсі. Про це заявила на брифінгу 2 лютого 2017 р. директор 

“Демініціатив” І. Бекешкіна і 8 червня 2017 року саме це стало запорукою 

внесення змін до Законів України “Про основи національної безпеки 

України” та “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” щодо 

положень про набуття членства в НАТО як зовнішньополітичний пріоритет 

України.  

Завдання щодо впровадження стандартів НАТО у діяльність 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших складових 

сил оборони визначені законодавством (Закон України “Про національну 

безпеку України”) та стратегічними оборонними документами України 

(Стратегія національної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень, 

Воєнна доктрина України тощо). 

Впровадження стандарту НАТО передбачає проведення комплексу 

заходів, що включає прийняття рішення на застосування у Міністерстві 

оборони України та Збройних Силах України положень (норм, вимог) 

стандарту НАТО, розроблення на його основі відповідного акта 

законодавства чи нормативного документа (внесення відповідних змін та/чи 

доповнень до чинного документа), надання йому чинності у встановленому 

порядку і його застосування у повсякденній діяльності Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України. 

Першочерговість опрацювання стандартів НАТО, з метою прийняття 

рішення щодо доцільності застосування їх положень (норм, вимог) у 
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діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, 

визначена пакетом Цілей партнерства Україна – НАТО, відповідно до якого 

опрацюванню підлягають 219 стандартів НАТО. 

Станом на 01.07.2019 відповідно до Цілей партнерства впроваджено 

76 нормативних документів (далі – НД) НАТО (34% від тих, що підлягають 

опрацюванню в рамках Цілей партнерства), на основі положень яких 

розроблено 86 національних та військових нормативно-правових актів і 

нормативних документів, з них у І півріччі 2019 року впроваджено 21 НД 

НАТО шляхом розроблення 18 національних військових нормативних 

документів. Окрім того, у І півріччі 2019 року проводились роботи з 

впровадження стандартів НАТО й поза межами Цілей партнерства. Так, у 

І півріччі 2019 року впроваджено 7 НД НАТО шляхом розроблення 

11 національних військових нормативних документів. Загалом (у рамках 

досягнення Цілей партнерства та поза ними) впроваджено 220 НД НАТО 

шляхом розроблення 236 національних та військових нормативно-правових 

актів та нормативних документів, із них у І півріччі 2019 році впроваджено 

28 НД НАТО шляхом розроблення 29 національних військових нормативних 

документів. 

Таким чином, історичний досвід співробітництва України та її 

Збройних Сил з НАТО свідчить про наявність ряду позитивних тенденцій: 

зростання рівня інтенсивності співпраці; використання створених і 

формування нових механізмів і програм взаємодії; еволюцію характеру 

відносин: від початкових форм співробітництва до рівня партнерства і, далі – 

перспективи членства в Альянсі; активізацію співробітництва в напрямах, що 

безпосередньо впливали на розвиток ЗС України. У процесі співпраці 

ЗС України з Альянсом сформувалася ефективна система, що сприяла 

підвищенню боєздатності частин і підрозділів, професіоналізму керівного 

складу різних категорій, виконанню різноманітних завдань із урахуванням 

сучасного рівня підготовки збройних сил наших партнерів.  
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Разом з тим події на Сході України показали, що в умовах сьогодення 

існує багато проблем у підготовці і забезпеченні ЗС України, особливо 

воєнно-технічної складової. Постало питання про необхідність 

безпосередньої допомоги з боку країн-членів Альянсу в оснащенні наших 

бойових частин сучасним озброєнням. Це питання порушувалося на 

Уельському саміті НАТО, що знайшло розуміння і зумовило конкретні дії з 

боку країн-партнерів. Члени Північноатлантичного альянсу започаткували 

нові програми, так звані трастові фонди, зосереджені на командуванні, 

управлінні, зв’язку, логістиці, стандартизації, кіберзахисті, військовій 

професіоналізації. Для реалізації цих програм прийнято рішення виділити 

15 млн євро [10]. У реформуванні оборонного сектору України братимуть 

участь кваліфіковані радники з країн-партнерів для створення сучасного 

менеджерського механізму, протидії корупції, посилення спроможності 

наших збройних формувань. У перспективі співробітництво ЗС України з 

НАТО носитиме більш цілеспрямований характер із урахуванням 

необхідності оновлення стратегічних цілей і відповідних документів. 
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ПИТАННЯ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА У ПРАЦЯХ ВІЙСЬКОВИХ 

ТЕОРЕТИКІВ МИНУЛОГО: ГЕНРІХ ЖОМІНІ 

 

У статті розглядаються основні аспекти воєнно-теоретичної 

спадщини військового теоретика ХІХ століття барона Антуана де Жоміні, 

який за досвідом війн епохи Просвітництва обґрунтував необхідність теорії 

воєнного мистецтва та заклав її основи. Підходи Жоміні щодо класифікації 

війн, визначення цілей, через які ведуться війни, формулювання 

найважливіших передумов військового будівництва, погляди щодо 

методології воєнно-історичного дослідження, сформульовані та введені у 

науковий обіг ним поняття та терміни не втратили своєї актуальності і в 

сучасних умовах.  

Ключові слова: Жоміні, принцип воєнного мистецтва, правила війни. 

 

Генерал-ад’ютант, генерал від інфантерії кавалер ордена святого 

Андрія Первозванного Антуан Анрі барон де Жоміні (у православ’ї Генріх 

Веніамінович, 1779–1869) залишається одним із найвідоміших і значущих 

військових теоретиків минулого. З-під його пера вийшли знаменні “Очерки 

воєнного мистецтва” (1838), що заклали основу професійної військової 

освіти у країнах Європи та Північної Америки XIX–XX ст. Як бойовий 

офіцер він брав участь у 12 кампаніях спочатку наполеонівської, а потім 

російської армій, наочно бачив зміни у воєнній теорії і практиці. Як теоретик, 

історик та письменник він залишив велику спадщину, вивчав досвід війн 

Фрідріха Великого, Семирічної війни, Французької революції, 

наполеонівських війн [3]. 
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Жоміні належить перша спроба систематизованого аналізу воєнного 

мистецтва великих полководців Фрідріха Великого та Наполеона. Він заклав 

основи розуміння воєнного мистецтва таким, яким воно сприймалося 

передовими діячами його епохи, систематизував погляди епохи 

Просвітництва, виявив раціоналізм під час підготовки та проведення 

операцій. Теоретичні аспекти, розроблені Жоміні, у подальшому стали 

предметом всебічного вивчення, аналізу і критики фахівцями провідних 

військових шкіл та академій світу впродовж усього XIX століття. 

Аналіз публікацій, присвячених Жоміні, свідчить, що більшість із них 

має переважно довідково-біографічний характер [1; 3; 9; 10; 12; 15], зміст 

робіт самого Жоміні [5; 6; 7; 8;] торкається подій періоду кінця ХVІІ – 

середини ХІХ століття, тому сучасні дослідники вважають їх застарілими, до 

спадщини цього теоретика звертаються не часто, згадують переважно 

правила ведення війни, основоположного принципу воєнного мистецтва, і 

деякі інші положення [14]. У роботі князя М. Голицина [2, с. 798–807], 

статтях А. Мерцалова та Л. Мерцалової [11], О. Рожинцева [12] поряд із 

інформацією біографічного характеру зроблено акцент на аналізі окремих 

теоретичних положень робіт Жоміні, але це лише незначна частина його 

теоретичної спадщини, що не втратила актуальності і становить науковий 

інтерес.  

Метою статті є розкриття основних аспектів воєнно-теоретичної 

спадщини військового теоретика ХІХ століття барона Антуана де Жоміні як 

основоположника основ теорії воєнного мистецтва. 

Жоміні народився у 1779 році в родині чиновника у швейцарському 

місті Пайерн, кантону Во. Військову службу почав лейтенантом у 

швейцарській армії у 1798 році, а завершив у 1855 році у російській – 

генералом від інфантерії. У 1802 році у віці 23 років Жоміні видав першу 

серйозну працю “Трактат про великі воєнні операції”, що привернула увагу 

спочатку маршала Нея, а потім і Наполеона. Жоміні прийняли до лав 

французької армії, в якій він прослужив до 1812 року, командував 
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батальйоном, потім став ад’ютантом та начальником штабу маршала Нея, 

отримав звання бригадного генерала, титул барона. Після вторгнення 

французів у Росію був комендантом Вільно, губернатором Смоленська. 

Відзначився в успішній для французів Буаценській битві 1913 року. 

Подальша кар’єра у французькій армії завершилася після загострення 

непорозумінь із маршалом Л. Бертьє (начальником штабу наполеонівської 

армії). У серпні 1813 року Жоміні взяв на службу російський імператор 

Олександр І у свиту Його величності з чином генерал-лейтенанта та званням 

генерал-ад’ютанта [13, с. 556–557]. Під час служби у російській армії генерал 

Антуан-Анрі Жоміні став відомим як один із засновників та організаторів 

військової академії, автор численних праць з військової теорії та історії, 

написаних в основному в Росії. Жоміні залучали до планування бойових дій 

під час двох Кримських війн (1828–1829, 1853–1856), але за оцінками 

сучасників його внесок піддають сумніву. За своє тривале життя – 91 рік – 

Жоміні опублікував більше 30 книг французькою мовою, російську він так і 

не засвоїв. Найзнаменнішою своєю працею Жоміні вважав коротке есе про 

загальні принципи війни, написане у 1804 році. Саме воно стало основою 

найпопулярнішої роботи швейцарського генерала – “Краткого начертания 

военного искусства”, вперше виданого у 1830 році, російською мовою воно 

відоме як “Очерки военного искусства”. 

Разом з тим ім’я Жоміні та його спадщина, переважно через 

суб’єктивні причини, відомі сьогодні значно менше, ніж ім’я та спадщина 

іншого військового теоретика, молодшого сучасника Жоміні – Клаузевица. 

Незважаючи на те, що багато дослідників у різні часи викривали Клаузевица 

у фактичному присвоєнні багатьох положень, думок та формулювань 

(плагіаті) швейцарського генерала, “зірка” Клаузевица, переважно з 

політичних міркувань, засяяла яскравіше, ніж Жоміні. У результаті багато зі 

спадщини Жоміні було сприйнято та отримало розвиток опосередковано 

через того ж Клаузевица.  
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До недавнього часу певну увагу внеску Жоміні в науку про війну 

приділяли у США та Франції, однак інтерес до праць великого теоретика в 

останні часи відроджується.  

Проблеми сучасності змушують критично переосмислити спадщину 

минулого. Так, Клаузевиц заперечував мораль у війні, вважав 

найефективнішою формою політики війну на винищення, тотальну війну. 

Саме ці положення стали пріоритетними для фашистської Німеччини, а 

Сполучені Штати перенесли їх у сферу непрямих дій (у тому числі 

інформаційно-психологічних), прикривши їх благою метою розповсюдження 

принципів демократії у світі. 

Жоміні стояв на позиціях дотримання моральних норм як неодмінної 

запоруки успіху і у війні, і в політиці (до речі він стверджував, що буває 

політика без війни, а війни без політики – ні). Він відхиляв ідею тотальної 

війни, доводив, що військова справа з міркувань здорового глузду 

спрямована на захист суверенітету, а не для нав’язування своєї волі слабшим. 

“Вторгнення в землю неприятельську без справедливої причини є злочин 

проти людства…”, – писав він. Як розсудливий професіонал він висловлював 

жалкування щодо нікчемних страстей та вигод, які спонукають освічені 

народи в епоху масових армій до взаємного винищення, а успіхи наук, 

моральних та політичних, замість того, щоб привести народи до досконалого 

суспільного стану, повертають їх у часи гунів, вандалів, татар [3]. 

Справедлива війна – та, що базується на невід’ємних правах і 

додатково обіцяє державі вигоди, сумірні з жертвами та зазнаними збитками 

[15, с. 128], воєнні дії не мають “виходити за межі міжнародного права”, 

війни на винищення потрібно виключити з кодексу міжнародних відношень 

[6, с. 51, 52]. 

Саме такі гуманістичні погляди, науково обґрунтовані з позицій 

воєнної науки, відстоював Жоміні.  
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Вінцем його теоретичної спадщини вважають “Очерки воєнного 

мистецтва”, де зібрані думки Жоміні щодо різних аспектів війни та воєнного 

мистецтва.  

На початку XIХ століття домінувала думка, що “…війна є область 

знань, покрита мороком, яка знаходиться поза полем будь-яких 

закономірностей. Усі науки мають правила – лише війна не має таких правил 

досі” [6, с. 3]. 

На підставі критичного аналізу праць, спадщини великих полководців 

минулого та сучасності Жоміні здійснив спробу проаналізувати стан 

тогочасної теорії війни. 

Він визнав, що мистецтво вести війну існувало завжди, стверджував, 

що “стратегія була така ж, як при Цезарі і Наполеоні, що вічні та непохитні 

принципи стратегії не залежать ні від природи, ні від організації військ”, але 

при цьому він констатував відсутність на той час праць, у яких викладені 

основні правила та основи їх застосування засобами стратегії відповідно до 

будь-якого театру війни. 

Жоміні стверджував, що війна у сукупності – не наука, а мистецтво, що 

складається з: політики війни, стратегії, великої тактики, логістики, тактики 

різних родів військ та інженерного мистецтва. З усіх теорій про воєнне 

мистецтво справедливою автор вважав ту, що заснована на вивченні воєнної 

історії, спирається на певну кількість принципів та правил ведення війни, але 

при цьому він віддає пріоритет військовому генію полководця, який лише 

керується правилами, але не скутий ними [6, с. 20–21]. 

Особливу увагу Жоміні приділяв аналізу перших чотирьох складових 

воєнного мистецтва. Під політикою війни автор розуміє міркування, за якими 

державна людина вирішує чи доцільно, зручно або необхідно починати 

війну, і що потрібно зробити для досягнення бажаної цілі. Він виділяв 

стратегію як мистецтво ведення війни на усьому театрі ведення дій в умовах 

зосередження найбільшої частини армії на важливому пункті театру воєнних 

дій або смуги бойових дій.  
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Велику тактику він розглядав як мистецтво розташування військ на 

полі бою відповідно до характеру місцевості, введення їх у бій та мистецтво 

ведення бойових дій на місцевості, а логістика включає засоби та заходи, що 

дають змогу виробити плани стратегії і тактики. Іншими словами, стратегія 

вирішує де діяти, логістика доставляє туди війська, велика тактика визначає 

як застосовувати війська у бойових діях.  

Жоміні вважав, що “війна є велика драма, де діють тисячі моральних та 

фізичних причин, але яку неможливо підвести під математичні 

обчислювання“ [6, с. 19]. Разом з тим на підставі власного досвіду Жоміні 

прийшов до висновку, що “існує невелика кількість основних правил війни, 

від яких не можна відступати, ігнорування їх небезпечне, а з іншого боку, 

використання їх завжди призводить до успіху” [6, с. 20]. 

Усі свої основні правила ведення війни Жоміні вивів не із абстрактних 

умоглядів, а із аналізу та порівняння дій двох великих полководців кінця 

XVIII початку XIX ст., Фрідріха II та Наполеона I. Із аналізу дій першого він 

зробив висновок про вигоду внутрішніх ліній, а у діях другого побачив 

постійне прагнення випереджати противника в наступі та діяти 

зосередженими силами, спрямовувати їх на вирішальні пункти театру війни. 

Порівнявши дії обох полководців, він помітив, що обидва прагнули рішучого 

бою, але Фрідріх ІІ розділяв свої сили і діяв переважно на внутрішніх лініях, 

а Наполеон діяв сукупними силами, рішуче зосереджував їх на вирішальному 

пункті театру війни.  

У результаті Жоміні визнає існування основоположного принципу 

воєнного мистецтва, сутність якого визначається наступними постулатами: 

шляхом стратегічних комбінацій послідовно направляти головні сили армії 

на вирішальні пункти театру війни, діяти проти комунікацій противника, 

зберігати свої; маневрувати так, щоб головні сили вступали в бій із 

частинами неприятельської армії; основну масу сил використовувати там, де 

очікується найімовірніший успіх; своєчасно та енергійно нарощувати 

зусилля [14, с. 28].  
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Одним із перших у науковій літературі він запропонував класифікацію 

війн залежно від їх політичного характеру, цілей та учасників.  

Жоміні розглядає різні політичні обставини, завдяки яким війна може 

бути наступальною або оборонною, оборонною у політичному відношенні та 

наступальною у воєнному, доцільною, з союзниками або без них, на одному 

або декількох театрах, інтервенцією, агресивною або завойовницькою за 

іншими причинами, війною за уподобання, національною, громадянською та 

релігійною, подвійною, з небезпекою розв’язання двох одночасних війн.  

Він визначив дев’ять типів цілей ведення війни – від “відновлення прав 

або їх захисту” до “прагнення завоювань та духу агресії” [6, с. 3]. 

Заслуговують на увагу сформульовані ним дванадцять найважливіших 

передумов військового будівництва, а саме: системність підходів щодо 

набору до армії, її організації, створення національних резервів, 

налагодження навчання та виховання, запровадження субординації та 

пунктуальності, заснованих на переконанні, а не службовому формалізмі, 

зрозуміла система нагороджень, спрямована на стимулювання військових, 

створення спеціальних військ та їх навчання, перевага над противником в 

озброєнні, наявність генерального штабу, спроможного застосовувати усі ці 

елементи, створення системи комісаріатів, шпиталів та головного управління, 

системність у призначенні на командні посади та керівництві основними 

військовими операціями, стимулювання та підтримання бойового духу 

людей. До цього варто додати систему забезпечення майном та ресурсами. 

Жоміні підкреслює, що жодною з перерахованих умов не можна нехтувати 

[6, с. 20]. 

Жоміні піддавав різкій критиці кордонну стратегію, побудовану на 

розпорошенні військ, без рішучих ударних груп та завдавання рішучих 

ударів, протиставляв їй нову ударну систему, показав її переваги. 

У своїх працях Жоміні неодноразово відзначав переваги наступального 

характеру дій з моральної та політичної точок зору, важливість захоплення 
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ініціативи: “Наступ ….., як ініціатива рухів, завжди вигідний, особливо в 

стратегії”.  

Воєнне мистецтво полягає в тому, щоб кидати свої війська на 

вирішальний пункт, але при цьому, в першу чергу, необхідно захопити 

ініціативу. Хто захопив ініціативу, той завчасно знає, що він робить і чого 

хоче, займаючи з військами той пункт, де йому потрібно завдати удару. Хто 

вичікує, той завжди втрачає ініціативу: противник атакує окремі частини 

його армії; він не знає, ані куди противник хоче спрямувати свої зусилля, ані 

засобів, які потрібно йому протиставити. 

Не втратили актуальності погляди Жоміні на фактори, які вирішують 

результат війни, що “залежить від тисячі моральних та фізичних 

ускладнень”, впливу природних умов на хід воєнних дій тощо.  

Жоміні виступав проти авантюризму, за ретельне вивчення “усіх 

елементів могутності і усіх засобів боротьби неприятеля у війні”, закликав 

під час підготовки до війни враховувати її “мету”, “противника”, “місцевість 

і театр війни”, “менталітет народів” [6, с. 86, 105], акцентував увагу на тому, 

що “не можна нехтувати нічим, щоб мати уявлення про їх матеріальну і 

моральну готовність до нападу або до оборони, а також про стратегічні 

переваги сторін” [15, с. 88].  

Спадщина Жоміні цікава як у теоретичному, так і у методологічному 

аспектах. У теоретичному плані, на базі дослідження історії він розвінчав 

судження про те, що війна є область знань, покрита мороком, що знаходиться 

поза будь-якими закономірностями, створив учіння про війни, зробив першу 

спробу поставити знання про війну на наукову основу, тим самим 

обґрунтував необхідність воєнної теорії.  

У методологічному – зробив вагомий внесок у розроблення методології 

воєнно-історичного дослідження, одним із перших застосував метод 

порівняльного аналізу. Жоміні вважав одним із головних завдань науки 

виявлення зв’язків між військовими подіями та загальною ситуацією, при 

цьому рішуче засуджував опис фактів без узагальнення та висновків. Багато 
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часу та сил він віддавав формулюванню визначень понять та термінів як 

основи науки, зокрема ввів до наукового обігу такі поняття, як “стратегія”, 

“тактика”, “театр воєнних дій”, “передній край”, “операційна зона”, 

“операційна лінія” тощо.  

Він справедливо вважав, що воєнна історія, що супроводжується 

розумною критикою, є істинною школою воєнного мистецтва [15, с. 259].  

Однією з головних вимог вченого до військової історіографії було 

критичне вивчення “великих уроків досвіду”, при цьому Жоміні ніколи не 

вважав себе першим в історіографії, а свої праці вінцем творіння, завжди та 

обов’язково посилався на своїх достойних попередників, у полеміці з 

опонентами виражав свою думку завжди стримано та безпристрасно. 

Першорядне значення Жоміні надавав компетентності, вважав 

необхідним заохочувати та нагороджувати за “вивчення воєнних наук”, як і 

за “хоробрість та службову завзятість”.  

“Щоб бути хорошим піхотним, кавалерійським або артилерійським 

офіцером, не треба у рівній мірі знати усі частини воєнного мистецтва, але 

для генерала або офіцера генерального штабу мати такі знання необхідно” 

[6, с. 31]. 

Військову освіту потрібно високо цінити та поважати: це єдиний спосіб 

зберегти знаючих та талановитих людей в армії [15, с. 104]. 

Таким чином, Антуан Анрі барон де Жоміні залишив велику воєнно-

теоретичну спадщину, у своїх дослідженнях він проаналізував досвід війн 

кінця XVIII – початку XIX ст., узагальнив надважливі проблеми стратегії та 

тактики масової армії, на базі дослідження історії створив учіння про війну, 

зробив першу спробу поставити знання про війну на наукову основу, 

обґрунтував необхідність воєнної науки. 

Основні поняття та терміни, які запропонував Жоміні і ввів до 

наукового обігу на початку ХІХ століття, його погляди щодо методології 

воєнно-історичного дослідження (застосування порівняльного методу, опис 
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подій у поєднанні з узагальненням та висновками) не втратили своєї 

актуальності і в сучасних умовах. 

У цілому, заслуги Жоміні можна охарактеризувати так: він просто і 

ясно виклав універсальні принципи та методи воєнної науки і своїми 

працями поклав їй початок у її сучасному вигляді – як системної галузі знань. 

Він ратував за таку військову справу, якою вона має бути, виходячи з 

принципів гуманізму та справедливості – не бажай іншому те, чого не 

бажаєш для себе.  

Забуття свого та чужого досвіду, спадщини воєнних класиків часто 

призводить до відкриття істини, відомої науці ще 100–200 років тому. Не 

опанувавши спадщину класиків, складно вірно оцінити події, явища, 

особистості наступних епох. Творчість та спадщина Жоміні є яскравим 

підтвердженням цього, тому має важливе значення не лише для 

професіоналів військової справи, а й з точки зору загальнолюдської культури 

у цілому. 
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The article considers the main aspects of military theoretical legacy of the 

XIX century military theorist Baron Antoine Jomini who proved a necessity of 

military art theory and set its fundamentals based on Enlightenment era wars’ 

experiences. Jomini’s approach to classification of wars, defining of war aims, 
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НІМЕЦЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ТА ОКУПАЦІЙНІ ОРГАНИ 

У ПРОТИСТОЯННІ РУХУ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

У 1941–1944 рр. 

 

У статті аналізується нормативна база, структура та склад 

збройних сил, військових формувань та спецслужб Німеччини з охорони тилу 

вермахту у боротьбі проти партизанського руху Опору та підпілля на 

території України у 1941–1944 роках. У статті доводиться, що головною 

структурою підтримки окупаційного режиму були охоронні дивізії 

сухопутних військ. Поруч з охоронними дивізіями функціонували польові, 

гарнізонні та міські комендатури, групи таємної поліції, підрозділи 

жандармерії, охоронної поліції, айнзацгрупи. Боротьбою з партизанським 

рухом також займалися гестапо, служба безпеки нацистської партії – СД, 

абвер і його підрозділи. 

Ключові слова: партизанський рух, тиловий район, рейхскомісаріат 

“Україна”, гестапо, СД, СС, абвер, таємна польова поліція, охоронні дивізії 

сухопутних військ, айнзацгрупи, комендатури (польові, гарнізонні, міські, 

районні, місцеві). 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми визначена суспільно-

політичними потребами вивчення діяльності збройних сил Німеччини 

(вермахту та спецслужб) з охорони тилових районів на окупованій території 

УРСР 1941–1944 рр., що становить певний науковий інтерес. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зазначена проблематика 

висвітлювалася в роботах В. Короля, А. Чайковського, В. Лозицького, 

Т. Самодовой, Д. Кулика, В. Гальчинського, Ю. Дзюбенка, А. Гогуна, 
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О. Білоуса, О. Дьякової, С. Зибіна, В. Коровіна, Т. Клименко, М. Дахненко, 

Н. Шуранова. Напрацювання вказаних авторів є найбільш ґрунтовними та 

висвітлюють низку аспектів сутності й тактики застосування військових і 

спеціальних засобів проти руху Опору, зокрема в охороні прифронтового 

тилу. Незважаючи на великий масив вже опублікованих досліджень, 

тематика охорони тилу є актуальною, оскільки останнім часом відкривається 

доступ до нових джерел, а питання встановлення історичної правди завжди 

було головним. 

Метою статті є висвітлення заходів охорони тилу вермахту у 

протистоянні руху опору під час окупації території УРСР (1941–1944 рр.). 

Виклад основного матеріалу. В Україні народний рух опору в період 

Другої світової війни був складовою частиною загальної боротьби з 

нацистами. Він представлений трьома політичними течіями: партизанським і 

підпільним рухом, військовими формуваннями ОУН-УПА, польським рухом 

опору, що вели боротьбу з гітлерівцями на українських теренах [17, с. 194]. 

Хоча у статті аналізується організаційно-правове забезпечення заходів 

боротьби вермахту та спецслужб Німеччини з однією з політичних течій 

опору – радянськими (червоними) партизанами та підпільниками, ці заходи 

та методи нацисти використовували на всій окупованій території для 

боротьби з усіма представниками руху Опору. 

Партизанський рух пройшов певні етапи формування і діяльності: 

1941–1942 рр. – створення партизанських з’єднань О. Федорова, С. Ковпака, 

О. Сабурова, М. Наумова, П. Вершигори; 20 червня 1942 р. – створення 

Українського штабу партизанського руху (начальник штабу – Т. Строкач). 

Партизанський рух став стратегічним фактором війни, фактично другим 

фронтом [13, с. 192]. 

Захоплене блискавичними перемогами вермахту в Західній Європі, 

керівництво Рейху глибоко увірувало в “бліцкриг” війни проти СРСР, у 

можливість швидкого пригнічення незначними силами опору на окупованій 

території. Спочатку Гітлер вважав, що “партизанська війна має свої переваги: 
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вона дає можливість винищити усе, що повстає”. Проте незабаром активні дії 

партизанських формувань і підпільних організацій змусили фашистське 

військове командування переглянути свої погляди на можливості і значення 

народної боротьби на окупованій території. 

Вперше заклик до створення партизанських загонів прозвучав через 

тиждень після початку німецько-радянської війни. У директиві РНК СРСР і 

ЦК ВКПБ (б) від 29 червня 1941 року була видана спеціальна постанова про 

організацію боротьби у тилу ворога. Підкреслюючи важливість 

партизанського руху, газета “Правда” 15 грудня 1941 року писала: 

“Партизани і партизанки! Нападайте на штаби, на вузли зв’язку, на бази 

живлення, на ремонтно-відновні майстерні, на автомобільні колони. 

Влаштовуйте засідки, перехоплюйте шляхи відступу супротивника…” [1]. 

У жорстоких умовах окупаційного режиму, набираючи розмах і 

організованість, народна боротьба з кожним днем ставала дедалі 

ефективнішою. Уже 1 вересня 1941 року командувач військами 559-го 

армійського тилового району (тиловий район 4-ої танкової армії груп армій 

“Центр”) відмічав: “З німецького боку партизанський рух спочатку не 

сприймався серйозно, тільки тоді, коли стало зрозуміло, що йдеться про 

партизанську війну, організовану Радами у тилу наших регулярних військ, 

були прийняті контрзаходи” [2, арк. 14]. До осені 1941 року нацистське 

командування вже усвідомлювало, що йдеться не про окремі виступи проти 

його військ і об’єктів, що інспіруються “комуністами, політруками і 

євреями”, а про широкий народний рух, організований і керований 

партійними та державними органами. 

16 вересня 1941 року штаб ОКВ (Верховне командування вермахту) 

видав наказ “Про придушення комуністичного повстанського руху”, в якому 

говорилося: “З початку війни проти Радянської Росії на окупованих 

Німеччиною територіях повсюдно спалахнув комуністичний рух. Форми дій 

варіюються від пропагандистських заходів і нападів на окремих 

військовослужбовців вермахту до відкритих повстань і широкої війни силами 
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банд. Слід вказати, що тут йдеться про масовий рух, централізовано 

керований з Москви, заходи, що приймалися донині, спрямовані проти цього 

загального повстанського руху, виявилися недостатніми. Фюрер 

розпорядився, щоб всюди пустити в хід найкрутіші заходи для пригнічення в 

найкоротший строк цього руху. При цьому у своїх діях слід керуватися 

наступними положеннями: на вказаних територіях “людське життя нічого не 

коштує”, страхітлива дія може бути досягнута тільки надзвичайною 

жорстокістю. Як спокутування за життя одного німецького солдата в цих 

випадках, як правило, повинна вважатися страта для 50–100 комуністів. 

Спосіб приведення вироку у виконання повинен ще більш посилити 

страхітливу дію” [3, арк. 395–396]. 

У зв’язку зі зростанням партизанського руху 18 серпня 1942 р. Гітлер 

видав спеціальну директиву № 46 “Основні вказівки по посиленню боротьби 

з партизанським рухом на Сході”. У ній відзначалося, що за останні місяці 

партизанський рух набув небувалого розмаху і погрожує перетворитися на 

серйозну небезпеку для постачання фронту і господарського використання 

країни. Пропонувалося на початок зими знищити усі основні партизанські 

формування і їх бази. Особиста відповідальність за ведення боротьби з 

партизанами в рейхскомісаріаті “Україна” покладалася на Рейхсфюрера СС. 

Командувачі військами мали надавати йому підтримку, погоджувати заходи, 

а також надавати військові підрозділи та органи постачання. Особиста 

відповідальність за ведення боротьби з партизанами в оперативному районі 

(мався на увазі армійський тиловий район груп армій і армії – О.М.) 

покладалася на ОКХ (Верховне командування сухопутних військ вермахту). 

Для боротьби з партизанами в оперативних тилових районах армій 

директива дозволяла використовувати з’єднання військ СС і поліції. При 

цьому в особливо загрозливих районах дозволялося знімати з лінії фронту 

війська СС, притягати охоронні і запасні дивізії, частини, установи і курси 

діючої армії, допоміжні підрозділи і підрозділи обслуговування, а також сили 

військово-повітряних сил. До кінця жовтня 1942 року планувалося 
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сформувати і направити на окуповану радянську територію “польову запасну 

організацію чисельністю 50000 осіб” [13, с. 84]. Уся територія була розділена 

на дві частини: зону армійського тилу, що включала простір від лінії фронту 

до тилових меж груп армій (армійський тиловий район); військово-

адміністративну зону, куди входили райони на захід від цих меж. У політико-

адміністративному відношенні остання була підпорядкована імперському 

міністерству у справах окупованих східних областей. Армійський тиловий 

район ділився на три зони: безпосередній район бойових дій; за ним на 

глибині приблизно від 20 до 50 км – тиловий армійський район, в якому для 

кожної армії призначався спеціальний комендант з частинами сил охорони; 

тиловий район групи армій на чолі з командувачем армійським тиловим 

районом. Для забезпечення заходів окупаційного режиму зона армійського 

тилового району була покрита мережею опорних пунктів і військових 

комендатур різного типу (головні польові, гарнізонні, міські, районні 

комендатури) з відповідними військовими і поліцейськими силами.  

Наказом Гітлера від 25 червня 1941 року уся влада в зоні армійського 

тилу передавалася командуючим військам вермахту. Поліцейські і спеціальні 

функції виконували органи, підпорядковані Рейхсфюреру СС Гіммлеру. 

Разом з ними діяли інші численні каральні органи і спецслужби: гестапо, 

служба безпеки (СД), таємна польова поліція, поліція порядку, кримінальна 

поліція, підрозділи польової фельджандармерії. Кожен тиловий район груп 

армій мав у підпорядкуванні моторизований поліцейський полк, а охоронна 

дивізія – моторизований поліцейський батальйон. Окрім регулярних військ 

поліції і СС, були також поліцейські частини особливого призначення, 

оперативні формування РСХА – айнзацгрупи і команди (зондеркомандо), що 

призначалися для “умиротворення” окупованих територій шляхом знищення 

населення (циганів, євреїв, інших нацменшин, партійного і радянського 

активу, антинімецьки налаштованих осіб). Усього гітлерівцями було 

створено чотири айнзацгрупи – “А”, “В”, “С”, “Д”. Кривавий слід на теренах 

України залишили айнзацгрупи “Б” (центральні області республіки) і “Д” 
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(південна частина). Кожна нараховувала 1000–1200 осіб особового складу. 

На окупованій території Радянського Союзу “гестапо на колесах” знищило 

близько 1 млн людських життів [17, с. 214].  

Головною опорою окупаційного режиму були охоронні дивізії 

сухопутних військ, що оперативно підпорядковувалися командувачам 

тилових районів армій та груп армій. Спочатку їх було сформовано 9 (по 

3 дивізії на кожний з тилових районів груп армій), пізніше їх число 

збільшилося до 15 (у тиловому районі групи армій “Південь” діяли 211, 213, 

221, 444 і 454-а охоронні дивізії). Їх головне завдання полягало в охороні 

оперативного тилу вермахту, важливих військових об’єктів, залізниць тощо, 

а також участі у заходах по зміцненню окупаційного режиму. Охоронна 

дивізія складалася зі штабу, піхотного полку (2–3 батальйони), 

артилерійського дивізіону, окремого охоронного батальйону, 3–4 батальйонів 

охорони тилу, а також допоміжних підрозділів. У ході війни їх організаційно-

штатна побудова зазнавала змін. Нерідко їх поповнювали батальйонами 

легких танків, артилерійськими (мінометними батареями), поліцейськими 

підрозділами (батальйон, полк), національними формуваннями з 

військовополонених та місцевих колабораціоністів. У різні періоди війни 

чисельність охоронних дивізій складала від 2500 до 3500 осіб. Особливістю 

їх функціонування була оперативна підлеглість штабам головних польових і 

польових комендатур. Кожній дивізії охорони тилу передавалися три групи 

таємної польової поліції до 100 осіб кожна. Основна діяльність таємної 

польової поліції полягала в боротьбі проти банд, у затриманні російських 

солдатів, які відстали від своїх військ, парашутистів, припиненні дій 

саботажу тощо [5, арк. 71]. 

У січні 1942 р. начальник таємної польової поліції при командувачі 

групою армій “Південь” у донесенні в Берлін писав: “Групи таємної польової 

поліції, що мають завдання розкрити партизанські притулки, діють останнім 

часом перевдягнутими в російську форму. Таємна польова поліція, маючи 

досі можливість заздалегідь заручитися підтримкою військ, вказувала час і 
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місце операції... З метою забезпечити пошуки притулків партизан таємна 

польова поліція з грудня 1941 р. випускає окремо для кожного армійського 

тилового району щодня поповнюваний бюлетень розшукуваних осіб” 

[4, арк. 303–304].  

Свідченням політики геноциду Рейху щодо майбутнього України є 

виступ у червні 1942 року Рейхсфюрера СС Гіммлера у м. Житомир на нараді 

керівників німецьких каральних органів: “зачистити територію України для 

подальшого переселення німців. Для цього ми повинні масово знищити 

радянських громадян-українців. Якомога більше заарештовувати та 

знищувати мирних радянських громадян під приводом боротьби з рухом 

Опору, знищувати усіх, хто має підозру у боротьбі проти німців. Частину 

працездатного населення України насильно вивозити у Німеччину на 

каторжні роботи” [15, арк. 19–20]. 

Окрім айнзацгруп, що були складовою частиною механізму по 

“умиротворенню” населення окупованих територій, головним імперським 

управлінням безпеки (РСХА), зокрема гестапо (IV відділ) і службою безпеки 

СД (VI відділ) створювалися спеціальні групи, що разом із виконанням 

різних каральних функцій займалися організацією розвідки і контррозвідки 

проти підпільників і партизанів. Для посилення боротьби з партизанським 

рухом контррозвідувальні органи формували так звані “підпільні організації і 

партизанські загони”. Формували ці команди переважно з колобораціоністів 

та місцевих поліцейських на чолі з кадровими агентами. Завдяки 

організованому поліцією безпеки і СД “підпіллю” у серпні–вересні 1942 року 

лише у Києві було знищено 257 патріотів [12, с. 1, 2]. 

З червня 1941 року діяльністю абверу на радянсько-німецькому фронті 

керував “штаб Валлі”, що знаходився в Сулеювеке під Варшавою. За п’ять 

місяців до нападу на СРСР Канарис наказав створити штаби “Валлі I”, 

“Валлі II”, “Валлі III”. За цими кодовими найменуваннями ховалися 

розвідувальні органи відділів абверу I, II, III. У їх розпорядженні знаходилися 
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абверкоманди різного призначення, підлеглі їм абвергрупи і інші спеціальні 

формування. 

У боротьбі з партизанами “Валлі II” застосовував такі форми, як 

диверсії, терор, провокації тощо. Цей розвідувально-диверсійний центр за 

допомогою спеціальних формувань типу “Бранденбург”, “Нахтигаль”, 

“Бергман”, “Ролланд” проводив спецоперації з особливою жорстокістю. 

У розпорядження штабів охорони армійських тилових районів 

надавалося по одній роті з дивізії “Бранденбург”. У Криму діяв батальйон 

“Бергман” чисельністю 1300 осіб, який прибув у лютому 1942 року і 

поступив у підпорядкування 153-ї польової навчальної дивізії. 

У 1942 році, коли рух Опору на окупованій радянській території став 

набувати дедалі більшого розмаху, для знищення партизанських загонів і 

підпілля абвер створив при штабі “Валлі” контррозвідувальний орган під 

назвою “Зондерштаб Р” (“Росія”). 

29 липня 1943 року командувач військами оперативного тилового 

району групи армій “Південь” у вказівках відносно збору відомостей про 

партизанські райони повідомляв під грифом “цілком таємно”: На підставі 

наказу головного командування сухопутних сил від 12 березня 1943 року на 

підлеглій території командувача військами оперативного тилового району 

групи армій “Південь” для збору відомостей про партизанські загони 

супротивника створюються резидентури особливого штабу “Р”. Наявні нині 

резидентури знаходяться під контролем особливого штабу “Р” і 

управляються так: резидентура у Києві – головна польова комендатура 

388; резидентура в Білій Церкві – польова комендатура 298 (у документі 

перераховано десять резидентур, що дислокувалися в містах і населених 

пунктах України – О.М.) [6, арк. 10–11]. 

За допомогою резидентів і агентів “Зондерштаб Р” займався 

встановленням місць дислокації і чисельності партизанських формувань, 

районів їх відповідальності, способів зв’язку з центром, методів та форм 
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організації боротьби, виявленням підпільних організацій і радянських 

розвідників. 

Активну розвідувальну і підривну діяльність проти партизанів та 

підпільників вели і контррозвідувальні органи різних окупаційних відомств. 

У листопаді–грудні 1943 року комендант 585-го армійського тилового 

району повідомляв у донесенні в штаб 4-ї танкової армії: “При польових і 

гарнізонних комендатурах, як правило, існує вже давно створена, широко 

розгалужена агентурна мережа. Додаються зусилля з її подальшого 

розширення. Велика роль у веденні розвідувальної роботи проти банд 

належить групам таємної польової поліції, командам абверу і розвідувальним 

командам служби безпеки” [7, арк. 76]. 

Гітлерівці постійно вивчали діяльність партизанів і підпільників, 

вивчали і узагальнювали форми і методи заходів щодо боротьби проти 

партизанського руху і на цій основі розробляли вказівки і рекомендації 

військам і каральним органам.  

У травні 1942 року за наказом командувача військами тилового району 

групи армій “Південь” оперативний відділ штабу почав видавати 

інформаційні бюлетені “Відомості про супротивника і про загальну 

обстановку”, “Поява партизанів і їх дії в зоні оперативного тилу “Південь”. 

Особовому складу усіх військових частин, що прибували в оперативний 

тиловий район, надавалися рекомендації по забезпеченню безпеки у разі 

нападу партизанів, передбачалося складання плану оборони місця 

розташування, створення оборонних позицій, проведення навчальних тривог 

тощо. Одна з таких інструкцій закінчувалася словами: “Начальник гарнізону 

для боротьби з партизанами має право використовувати всі війська, що 

знаходяться в його гарнізоні, включаючи частини і підрозділи постачання” 

[8, арк. 89]. 

11 листопада 1942 року на додаток до бойового статуту сухопутних 

військ вермахту ОКВ була затверджена “Настанова по боротьбі з бандами на 

Сході”, в якій зокрема відзначалося: “Ретельна розвідка банд, їх зв’язків, 
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таборів, опорних пунктів, намірів і пособників є найважливішою 

передумовою успішної боротьби з ними. За організацію розвідки банд 

відповідальні: в зоні бойових дій – командні інстанції сухопутних сил 

(відділи розвідки і контррозвідки абверу – О.М.), на території 

рейхскомісаріату – начальники військ СС і поліції”. Завдання відповідальних 

інстанцій полягало в тому, щоб створити на підвідомчій території широко 

розгорнуту систему збирання відомостей, що відповідає місцевим умовам, 

яка забезпечувала б повне використання усіх можливостей для розвідки банд, 

централізоване оброблення відомостей, що поступають про них, і швидке 

інформування зацікавлених інстанцій.  

У травні 1943 року генеральний штаб ОКХ почав видавати таємний 

інформаційний збірник “Відомості про партизанську війну”, який розсилали 

по дивізіях включно і рівним їм військовим і окупаційним органам. Його 

появі передував “Основний наказ фюрера № 14” (директива ОКВ “Про 

боротьбу з партизанами” від 27 квітня 1943 року), у якому зокрема 

наголошувалося: “Партизанська війна, яку ведуть росіяни, стає усе більш 

активною. У зв’язку з вищезгаданим ми повинні вести активнішу і 

продуману боротьбу з партизанами, враховуючи те, що для цієї боротьби в 

оперативних тилових районах сухопутних сил є досить сил…(у боях з 

партизанами у цей період було задіяні близько 100 тис. військ – О.М.). У 

зв’язку з цим Гітлер наказав вважати боротьбу з партизанами видом бойових 

дій військ на фронті” [9, арк. 20–22]. 

Починаючи з 1943 року, активність фашистських розвідслужб проти 

партизанів і підпільників стала зростати. Однією з причин підвищення 

активності фашистів для нанесення ударів по руху Опору була підготовка до 

операції “Цитадель” – кодове найменування плану наступальної операції 

німецько-фашистських військ у липні 1943 р. в районі Курського виступу. 

Про те, з якою інтенсивністю окупанти в цей період намагалися впровадити 

своїх агентів, свідчить і той факт, що тільки за шість днів (20 по 26 червня 

1943 року), згідно зі звітами двох команд абверу (дислокувалися в Києві і 
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Кіровограді), вони підготували і закинули у партизанські формування 

України 25 агентів [10, арк. 14]. 

6 травня 1944 р. ОКВ видав директиву “Бойові дії проти партизанів” – 

останній документ у роки німецько-радянської війни з питань придушення 

народного опору на окупованій території України. У цьому документі разом 

із аналізом бойових дій було наведено узагальнений трирічний досвід 

використання каральних і підривних способів боротьби, організації 

контррозвідки і розвідки партизанських сил тощо [11, арк. 50–51]. 

Для виконання розвідувально-діверсійних та терористичних завдань у 

радянському тилу була потрібна значна кількість агентів та шпигунів. Під час 

окупації на території України гітлерівці створили 26 розвідувальних і 

контррозвідувальних органів, три школи з підготовки шпигунів та 

диверсантів. У цілому, у 1942 році у спеціальних школах та на курсах 

одночасно навчалося до 1500 курсантів. Кожен із цих закладів протягом 

двох–трьох місяців готував сотні лазутчиків, загальне число їх за рік 

складало близько 10 тис. осіб [16, с. 166]. Багато хто з них був закинутий в 

райони, де діяли партизани. 

Після поразки німецько-фашистських військ на Курській дузі (липень 

1943 р.) та проведення Червоною армією у 1944 році стратегічних 

наступальних операцій система охорони тилу вермахту зазнала 

трансформації. Із переміщенням лінії фронту на захід усі три зони 

оперативного тилового району групи армії “Південь” стали відкочуватися, 

поглинаючи територію рейхскомісаріату “Україна”. У середині 1944 р. 

останній припинив існування. Поступово зникли головні польові, інші типи 

комендатур. У тилах німецьких військ своє значення почали втрачати і 

охоронні дивізії, більшість яких (як і органів та служб РСХА) були змушені 

відійти на територію сусідніх країн. Своє функціонування припинив і абвер. 

Його підрозділи поглинули СД та гестапо. 28 жовтня 1944 р. територія 

України була повністю звільнена від нацистських загарбників. 



Воєнно-історичний вісник 2(32) / 2019 167 

Висновки. Нормативною основою функціонування німецьких 

спеціальних органів та служб, військових формувань з охорони тилових 

районів вермахту на окупованій території України виступали накази і 

розпорядження вищого військового командування, поліції безпеки, СС і СД, 

окупаційних органів. Їх призначення та зміст було визначено заздалегідь, 

відповідно до стратегічних цілей Третього рейху, і передбачало знищення та 

колонізацію українського народу.  

Уся влада в зоні армійського тилу передавалася командуючим військам 

вермахту. Поліцейські і спеціальні функції виконували органи СС. Разом з 

ними діяли і інші численні каральні органи і спецслужби – гестапо, служба 

безпеки, таємна польова поліція, польова жандармерія тощо. Для 

забезпечення заходів окупаційного режиму зона армійського тилового 

району була покрита мережею опорних пунктів і військових комендатур 

різного типу (головні польові, гарнізонні, міські, районні, місцеві 

комендатури) з відповідними військовими і поліцейськими силами.  

За допомогою диверсійно-розвідувальних і каральних служб фашисти 

нанесли серйозні втрати партизанам і підпільникам. Зокрема, невдачі, яких 

зазнало підпілля в Києві, Одесі, Миколаєві і інших містах, свідчать про те, 

що спецслужбам вдалося створити розгалужену мережу агентів і 

інформаторів. Виконання охоронно-поліцейських завдань з охорони тилу 

вермахту відбувалося за умов грубого порушення законів і звичаїв війни 

шляхом масових розстрілів, ув’язнення в концтабори, взяття заручників. 

Діяльність охоронних німецьких структур мала винятково репресивно-

залякувальний характер. Цій репресивній машині протиставлявся героїзм та 

самовідданість українського народу, який разом з Червоною армією переміг 

ворога у наймасштабнішій війні XX століття.  
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 
“Воєнно-історичний вісник”: збірник наукових праць Національного університету 

оборони України є фаховим виданням (наказ Міністерства освіти і науки України від 
21 листопада 2013 року № 1609) з історичних наук. 

До друку приймаються наукові статті, що відповідають вимогам ВАК України 
(постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та містять такі необхідні елементи: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка 
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямі. 

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 

вимогами наказу № 63 ВАК України від 26.01.2008 р. і ДСТУ 7152:2010 (лист від 
10.11.2010 р.); 

публікацію (статтю) супроводжують розширеною анотацією (резюме) із зазначенням 
назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, 
посади та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 

формат сторінки – А 4. 
Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 друк. арк. (20 тис. друкованих знаків). 
До статті обов’язково додаються: 
а) її електронна версія на диску CD-R (CD-RW) чи на електронну пошту: 

voyen_ist@ukr.net (окремим файлом, назва якого має містити прізвище автора, наприклад, 
“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 
справа – 2 см, зліва – 2,5 см (малюнки, які супроводжують текст, мають бути у форматі PDF, 
JPEG, або збережені як документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не 
використовуються; 

б) для здобувачів та ад’юнктів (аспірантів) обов’язково рекомендацію кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу), оформлену витягом із протоколу засідання кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу) та рецензію доктора або кандидата наук за фахом; 

в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального 
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. 
Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не 

розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не 
повертаються. 
 

 



 

Зразок оформлення статті 
 

УДК 
Прізвище й ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 
посада та назва установи (організації), де працює автор 
(місто, країна) 

 
 

НАЗВА СТАТТІ 
 

Анотація до статті має бути об’ємом 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків тексту), 
в якій стисло викладаються актуальність, мета та зміст публікації. 

Ключові слова. 
 
Текст статті подається згідно вимог керівних документів, з обов’язковим додержанням 

наступних елементів: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується дана стаття; 

формулювання мети статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
 
Посилання у тексті на літературу оформляються у квадратних дужках (наприклад, 

[3, с.31]) відповідно до списку використаної літератури, що складається в алфавітному порядку 
або у порядку посилання на публікацію та розміщеного наприкінці тексту. 

 
Список використаної літератури: 

 

Наприклад: 
1. Баранов Н. Допустима ли для христианина присяга? / протоиерей Николай Баранов // Киевс-

кий православный портал. Под покровом Архистратига Михаила : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : 
http://arhistratig.in.ua/2012/09/05/dopustima-li-dlya-xristianina-prisyaga-2/ 

2. Галузевий державний архів Міністерства оборони (далі – ГДАМО) України, ф. 3657, оп. 18640, 
спр. 3, 106 арк. 

3. Голыжников И.А. Армия императорского Рима. І–ІІ вв. н. э. – М. : ООО «Изд-во Астрель» : 
ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 48 с.  

4. Євенко І.П. Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Римської республіки дру-
гої пол. ІІ – І ст. до н.е. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 
201 арк. 

 

Стаття, що подається українською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) англійською мовою. 

Стаття, що подається російською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською та англійською мовами. 

Стаття, що подається англійською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською мовою. 
 

Текст розширеної анотації (резюме) розміщують після списку використаної літератури. 



 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

 

 

ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ 

ВІСНИК 
 

 

Збірник наукових праць 
 

 

 

2(32) / 2019 
 

 

 

 

Міністерство оборони України 

Національний університет оборони України 
 

 

 

 

За достовірність викладених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей 

відповідають автори матеріалів. 

Редакція залишає за собою право на скорочення і літературне редагування  

матеріалів, за погодженням з авторами. 

Редакція не веде листування з авторами і читачами на сторінках збірника. 

Усі права захищені. Передруки і переклади матеріалів збірника дозволяються 

лише за згодою авторів і редакції. 

При передруку посилання на “Воєнно-історичний вісник” обов’язкове. 
 

 

Редактор     В. П. Шевчук 

Макет і комп’ютерна верстка  О. О. Пашкової 
 

 

 

 

 
Підписано до друку 12.12.19.   Формат 30×42.   Ум. друк. арк. 21,5. 

Гарнітура Times New Roman.   Папір офсет.   Друк – різографія. 

Наклад 100 прим.   Зам. № 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, тел. (044) 528-70-24 

Віддруковано ТОВ «ЦП «Компринт», свідоцтво ДК №4131 від 04.08.2011 р. 

 


