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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ  
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКСПАНСІЇ

Виклики, що постали перед Україною в останні роки, актуалізували комплекс завдань, пов’язаних зі зміцнен-
ням обороноздатності держави, та зумовили потребу у всебічному дослідженні і популяризації воєнної історії 
України. Підвищення боєздатності та ролі Збройних Сил України, утвердження у суспільній свідомості ідей 
самовідданості у захисті своєї держави сформували необхідність детального вивчення воєнної історії України.

Вивчення воєнної історії України, національних військових традицій, героїчного минулого нашого народу 
сприяє підвищенню національної свідомості, патріотизму та спонукає захищати незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність нашої Батьківщини.

У статті публікується та аналізується значення і роль воєнної історії України в контексті сучасної історичної 
науки. Доведено, що праці сучасних військових істориків мають надзвичайно важливе значення у боротьбі з спробами 
фальсифікації української історії псевдо науковцями та російськими пропагандистами, а також запобігають негатив-
ному інформаційному впливу пропагандистських ресурсів на воєнно-історичну спадщину українського суспільства. Авто-
ри статті обстоюють думку, що воєнну історію України потрібно вивчати, аналізувати та представляти в контексті 
загальноєвропейської та світової воєнної історії. Саме такий підхід допоможе вивільнити наше суспільство з пара-
дигми радянської і пострадянської історичної традиції, а значить і радянської міфології та фальсифікації або просто 
замовчування (приховування) багатьох історичних фактів, зокрема військово-політичних злочинів радянської влади.

У статті детально розглянуто основні поняття та терміни, що стосуються воєнної історії, представ-
лені основоположні документи, що регламентують процес вивчення, дослідження та узагальнення воєнної та 
воєнно-політичної історії в контексті оновлення та трансформації історичної науки. Також показано прикла-
ди протистояння інформаційно-пропагандистській експансії Російської Федерації, зроблено спробу зруйнувати 
історичні міфи, що будує російська пропаганда, протистояти ідеологічній та інформаційній експансії Росії.

Ключові слова: воєнна історія, історична пам’ять, трансформація, інформаційна експансія.
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TRANSFORMATION OF MILITARY HISTORY AND RESTORATION OF HISTORICAL 
MEMORY IN CONDITIONS OF OPPOSITION TO INFORMATION EXPANSION

The challenges facing Ukraine in recent years have highlighted a range of tasks related to strengthening the state’s 
defense capabilities, and necessitated a comprehensive study and promotion of Ukraine’s military history. Improving the 
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Постановка проблеми. Збройна агресія Росій-
ської Федерації проти України, яка призвела до 
окупації Криму та розв’язала війну на Сході нашої 
держави, спричинила руйнівні наслідки для євро-
пейської та глобальної безпеки. Одночасно вона 
засвідчила, що її проведення у значній мірі є від-
ходом від традиційних форм і способів ведення 
війни та має елементи гібридного характеру.

Протистояння російській агресії виявило цілий 
ряд системних проблем, зокрема: відсутність сис-
теми здійснення наукового воєнно-історичного 
аналізу сучасних воєнних конфліктів; низька 
ефективність впровадження набутих воєнно-істо-
ричних знань в освітній процес; підготовку військ 
(сил); недосконалість воєнно-історичної роботи з 
формування патріотизму та морально-бойового 
духу захисників України, що призвело до него-
товності значної частини українських громадян 
до виконання свого конституційного обов’язку – 
захисту незалежності та територіальної цілісності 
нашої держави. Ці проблеми посилюються через 
наявність історичних стереотипів та міфів в оці-
нюванні подій воєнної історії, інформаційну екс-
пансію, що супроводжується фальсифікацією 
історії України. Всі ці фактори мають активізу-
вати процеси створення чіткої системи воєнно-
історичної роботи у Збройних Силах України.

Аналіз досліджень. Джерелами з вивчення 
представленої тематики було визначено два 
основоположних документи, які визначають та 
регламентують процес вивчення, узагальнення 
та аналізу вітчизняної воєнної історії та науково-
дослідницької роботи у сфері воєнно-історичних 
досліджень. А саме: Доктрина з воєнно-історич-
ної роботи у Збройних Силах України, затвер-
джена 07.10.2020 року та Концепція воєнної 

історії України, затверджена Міністром оборони 
України від 8.12.2017 року.

Дослідженням воєнної історії України та істо-
ричної пам’яті українського народу займаються 
такі українські науковці як: Ковальська-Павленко 
І. М. (Ковальська-Павленко, 2021), Яблонський 
В. М. (Яблонський, 2019), Горобець С. (Горо-
бець, 2021), Пашкова О. О. (Пашкова, 2019). 
Також варто згадати відомих українських істори-
ків, які досліджують проблематику воєнної істо-
рії України, а також проблематику відродження 
національної історичної пам’яті. Серед них: 
Володимир Вятрович, Іван Патриляк, Володимир 
Сергійчук, Олексій Сокирко та ін. В контексті 
вивчення воєнно-історичної спадщини нашого 
народу, та проблематики політики національної 
пам’яті, варто згадати і про праці відомого амери-
канського історика та письменника Тімоті Снай-
дера, автора таких науково-популярних робіт як 
«Перетворення націй. Польща. Україна. Литва. 
Білорусь», «Криваві землі: Європа між Гітлером і 
Сталіним», «Чорний князь».

Мета статті: дослідити проблему вивчення 
воєнної історії України в контексті відродження 
української національної історичної пам’яті та 
національних воєнно-історичних традицій в умо-
вах інформаційно-пропагандистської експансії 
Російської Федерації.

Виклад основного матеріалу. Науковим фун-
даментом сучасної воєнної теорії та практики 
діяльності військ є воєнно-історичні знання, 
оскільки вони є джерелом і базою для розвитку 
Збройних Сил України.

Перш за все варто розібратися з термінами 
та поняттями, які стосуються воєнної історії, її 
функціями та її основними завданнями.

combat effectiveness and role of the Armed Forces of Ukraine, the establishment in the public consciousness of ideas of 
devotion in defense of their country have formed the need for a detailed study of the military history of Ukraine.

The study of the military history of Ukraine, national military traditions, the heroic past of our people contributes 
to raising national consciousness, patriotism and encourages to protect the independence, sovereignty and territorial 
integrity of our country.

The article publishes and analyzes the significance and role of military history of Ukraine in the context of modern 
historical science. It has been proved that the works of modern military historians are extremely important in combating 
attempts to falsify Ukrainian history by pseudo-scholars and Russian propagandists, and prevent the negative informational 
impact of propaganda resources on the military-historical heritage of Ukrainian society. The authors of the article argue 
that the military history of Ukraine should be studied, analyzed and presented in the context of European and world 
military history. This approach will help free our society from the paradigm of Soviet and post-Soviet historical tradition, 
and hence Soviet mythology and falsification or simply silence (concealment) of many historical facts, including military 
and political crimes of the Soviet government.

The article discusses in detail the basic concepts and terms related to military history, presents the basic documents 
governing the study, study and generalization of military and military-political history in the context of updating and 
transforming historical science. Examples of opposition to the information and propaganda expansion of the Russian 
Federation are also shown, an attempt is made to destroy the historical myths that Russian propaganda builds, to resist 
the ideological and informational expansion of Russia.

Key words: military history, historical memory, transformation, information expansion.
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Отже, воєнна історія – термін, що використо-
вується у двох значеннях:

1) процес розвитку військової справи, підго-
товки і ведення воєнних дій із найдавніших часів 
до сьогодення;

2) сукупність воєнно-історичних знань, галузь 
воєнної науки, що вивчає війни і збройні сили 
минулого, розвиток засобів, форм і способів 
ведення збройної боротьби.

Її складовими є: історія війн; історія воєнного 
мистецтва; історія військового будівництва; істо-
рія озброєння і військової техніки; історія воєн-
ної думки; воєнно-історична робота у Збройних 
Силах України; воєнно-історичні дослідження; 
воєнно-історичне джерелознавство; розроб-
лення воєнно-історичних публікацій (Доктрина 
з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 
України, 2020: 6).

Воєнна історія збагачує воєнну науку конкрет-
ними матеріалами і досвідом, містить теоретичні 
і практичні рекомендації з удосконалення військо-
вої справи, дозволяє передбачити шляхи її роз-
витку в подальшому.

Воєнна історія базується на фактах, подіях і 
процесах минулого. Воєнна історія має дві скла-
дові – фактологічну (описову) та узагальнюючу. 
Фактологічна (описова) складова передбачає 
точну фіксацію подій, оскільки вірогідні узагаль-
нення можна зробити лише спираючись на досто-
вірні факти. Узагальнення – дозволяють зрозуміти 
причини подій, що відбулися, встановити тенден-
ції закономірності та імовірність їх повторення 
у майбутньому. Воєнна історія як сфера знання 
виконує світоглядну, виховну, освітню та методо-
логічну (дослідницьку) функції.

Воєнна історія як наука не обмежується лише 
відтворенням фактичної хронології подій. Її мета 
полягає не лише у конструюванні картини вій-
ськового минулого, а й у дослідженні його в єди-
ному закономірному історичному процесі. Воєнні 
історики можуть самі відривати і формулювати 
історичні закономірності або запозичувати їх із 
інших джерел.

Отже, воєнна історія як наука є активним і рів-
ноправним учасником формування наукової кар-
тини розвитку суспільства в цілому (Доктрина 
з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 
України: 2020: 10-11).

Згідно з документом, що має назву «Доктрина 
з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 
України» одним з головних завдань воєнної істо-
рії є протидія фальсифікації української воєнної 
історії, негативному інформаційному впливу у 
воєнно-історичних питаннях сприяння реалізації 

актуальних наукових воєнно-історичних проектів, 
що сприятимуть формуванню національно-патрі-
отичних поглядів, державницького світогляду 
та відновленню історичної правди (Доктрина 
з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 
України, 2020: 13).

Ще у 2017 році Міністром оборони України 
Степаном Полтораком була затверджена «Кон-
цепція воєнної історії України» (Концепція воєн-
ної історії України, 2017), метою якої було визна-
чено формування у суспільстві системи поглядів 
на наукове дослідження воєнної історії України як 
складової світової воєнної історії та використанні 
набутого досвіду у процесі будівництва Збройних 
Сил України.

Основними завданнями воєнно-історичних 
досліджень визначено: дослідження ролі і місця 
вітчизняної воєнної історії в українському дер-
жавотворенні; узгодження зусиль органів дер-
жавного і військового управління та дослідників 
щодо основних напрямів розвитку вітчизняної 
воєнно-історичної науки; координація діяльності 
науково-дослідних установ і навчальних закла-
дів з вивчення історії застосування збройних 
сил та інших військових (збройних) формувань 
у війнах, збройних конфліктах, операціях з під-
тримання миру та безпеки; з виявлення тенден-
цій і закономірностей у розвитку воєнної справи 
з найдавніших часів до сьогодення; використання 
воєнно-історичних знань у практиці національ-
ного військового будівництва для досягнення 
належного рівня боєготовності та боєздатності 
Збройних Сил України, інших складових сектору 
безпеки і оборони держави; розроблення стан-
дартів та навчальних програм воєнно-історич-
них дисциплін у військових і цивільних навчаль-
них закладах з урахуванням періодизації воєнної 
історії України; національно-патріотичне вихо-
вання широких верств українського суспільства; 
популяризація воєнної історії України; спри-
яння поширенню серед міжнародної спільноти 
наукової інформації про історичне минуле Укра-
їни; протидія фальсифікації української воєнної 
історії, негативному інформаційному впливу у 
воєнно-історичних питаннях (Концепція воєнної 
історії України, 2017: 2-3).

Однак, за 30 років незалежності, Українська 
держава все ще знаходиться на перехідному 
етапі своєї історії: від стану перебування в межах 
однієї держави (СРСР) до стану розвинутих форм 
самостійної державності. На такому ж пере-
хідному стані перебувають і ті шари суспільної 
свідомості, які відповідають за функціонування 
колективних типів пам’яті – тут спостерігається  
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змагальна ситуація декількох версій минулого. 
Отже, модель історичної пам’яті знаходиться на 
стадії формування, оскільки в неї міститься ще 
багато нерозв’язаних протиріч (Ковальська-Пав-
ленко, 2021: 142).

На жаль пострадянська Україна так і не завер-
шила критичного переосмислення своєї історії. 
Відсутність об’єднувального історичного нара-
тиву, регіоналізація інтерпретацій історії України, 
постійні маніпуляції з мовним питанням – усе 
це істотно вплинуло на поглиблення політичних 
і соціокультурних міжрегіональних суперечнос-
тей, що мало негативні наслідки для формування 
загальноукраїнської ідентичності, дестабілізу-
вало суспільство, послаблювало державу.

Криза ідентичності стала виявом стану неви-
значеності щодо усталеної загальноукраїнської 
системи суспільнополітичних цінностей, гострої 
конфронтації різновекторних політичних сил і, як 
наслідок, – неможливості визначення оптималь-
ного напряму розвитку суспільства. Проблема 
вироблення концепції щодо історичної пам’яті та 
формування національної ідентичності усклад-
нювалася ще й тим, що в Україні тривав затяжний 
перехідний період, спостерігалися постійні коли-
вання стосовно вибору напряму цивілізаційного 
розвитку і свого місця в міжнародному співтова-
ристві (Політика історичної пам’яті в контексті 
національної безпеки України: аналіт. доповідь, 
2019: 6).

В таких умовах протягом тридцяти років роз-
вивалася і українська військова історія та воєнна 
наука. Варто зазначити, що поштовхом до нау-
кових досліджень в галузі вітчизняної воєнної 
історії, її переосмислення та трансформація з 
так званого радянського чи то пострадянського 
минулого, а фактично у фарватері радянської 
(російської) воєнної історії, були події, спочатку 
Помаранчевої революції 2004 року, а потім і події 
Революції Гідності 2013-2014 років та російській 
воєнній агресії проти України (анексія Криму, 
війна на Донбасі). Разом з тим, змінилися і самі 
підходи до вивчення воєнної історії, історії укра-
їнського війська, були переглянуті окремі поняття 
назви, які довгий час вживалися як в російській 
так і в українській історіографії, наприклад 
поняття «Вітчизняна війна 1812 року»– частина 
періоду Наполеонівських війн, поняття «Велика 
вітчизняна війна», яке глибоко укорінилося у сві-
домості не тільки старшого покоління, а і нової 
генерації українських громадян, поступово зни-
кає з наукового обігу та наукової літератури, нато-
мість науковці (історики) вживають назву «Історія 
України у Другій світовій війні» якщо ідеться про 

період 1939–1945 років або ж поняття «німецько-
радянська війна».

Серйозні зміни відбулися і у свідомості гро-
мадян та переосмислення радянського минулого, 
зокрема відзначення святкових, пам’ятних дат, 
урочистостей та заходів на різних рівнях. В кон-
тексті цього варто зазначити, що Указом прези-
дента України Петра Порошенка від 14 жовтня 
2014 року цей день в Україні прийнято відзначати 
як «День захисника України». Саме цю дату було 
обрано не випадково. Як відомо, вона має симво-
лічне, обрядове та історичне значення. 14 жовтня 
християни Східного обряду (православні) відзна-
чають велике релігійне свято – Покрову Пресвятої 
Богородиці (саме ця свята була покровителькою 
українського козацтва і високо шанувалася коза-
ками), саме в цей день в Україні прийнято святку-
вати День українського козацтва. Також 14 жовтня 
1942 року було створено Українську Повстан-
ську Армію (УПА). Таким чином, українці фак-
тично позбулися старої радянської, пострадян-
ської, а відтак і російської традиції святкувати 
«День Захисника Вітчизни» 23 лютого, яке вза-
галі було створене більшовицькою пропагандою, 
а насправді ознаменувало фактично капітуля-
цію більшовицьких військ перед кайзерівською 
Німеччиною (Горобець, 2021).

Важливу роль у воєнно-історичних досліджен-
нях відіграють структурні підрозділи провідних 
військових вищих навчальних закладів. Зокрема, 
велика робота на цьому напрямку ведеться на 
кафедрі історії війн і воєнного мистецтва інституту 
державного військового управління Національ-
ного університету оборони України імені Івана 
Черняховського. Кафедра здійснює навчальну, 
виховну, методичну, видавничу роботу, наукову та 
науково-технічну діяльність з проблемних питань 
історії війн, історії воєнного мистецтва, історії 
військового будівництва, історії розвитку озбро-
єння і військової техніки, воєнної історія України. 
Основними завданнями кафедри є:

• участь у підготовці військових фахівців 
стратегічного, оперативного й тактичного рів-
нів підготовки за визначеними спеціальностями 
та спеціалізаціями для Збройних Сил України, 
інших військових формувань держави та фахівців 
іноземних держав, участь у перепідготовці та під-
вищення кваліфікації;

• підготовка наукових і науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації – кандидатів (докто-
рів філософії) і докторів наук для Збройних Сил 
України та інших військових формувань;

• проведення наукових воєнно-історичних 
досліджень за науковими напрямами: історія війн, 
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історія воєнного мистецтва, історія військового 
будівництва, історія розвитку озброєння і військо-
вої техніки, воєнна історія України;

• видання підручників, навчальних посібни-
ків й інших навчально-методичних матеріалів з 
навчальних дисциплін кафедри, наукове супро-
водження навчального процесу в університеті за 
воєнно-історичним напрямом;

• забезпечення роботи спеціалізованої вченої 
ради зі спеціальності – військова історія з правом 
прийняття до розгляду та проведення захистів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня канди-
дата історичних наук;

• видання збірника наукових праць універ-
ситету «Воєнно-історичний вісник» (фахового 
видання з історичних наук);

• участь у розробці та здійсненні експертизи 
проектів законодавчих та інших нормативно-
правових актів за напрямом діяльності кафедри 
(Інформація з офіційного сайту Національного 
університету оборони України імені Івана Черня-
ховського, 2021).

Важливу роль у популяризації вітчизняної воєн-
ної історії відіграють нині провідні вищі військові 
навчальні заклади України. Найбільший потен-
ціал у поширенні воєнно-історичних знань серед 
курсантів, студентів і слухачів належить вищим 
військовим навчальним закладам. Зокрема, у двох 
провідних вітчизняних ВВНЗ засновано наукові 
видання, присвячені тематиці воєнної історії: 
«Воєнно-історичний вісник» Національного уні-
верситету оборони України імені Івана Черняхов-
ського і «Військово-науковий вісник» Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного. Видання вміщують наукові студії з 
історії України, всесвітньої історії, історії Україн-
ського війська та сучасних Збройних Сил України, 
історії розроблення та застосування озброєння та 
військової техніки (Пашкова, 2019: 22).

Значний внесок у вивченні воєнної історії, про-
веденні науково-пошукових досліджень, написанні 
наукових праць та захисту українського інформа-
ційного простору від ворожої пропаганди, фаль-
сифікації історичних подій та фактів здійснюють 
державні органам влади та різноманітні громад-
ські організації. Зокрема, Інститут національної 
пам’яті  є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра куль-
тури та інформаційної політики, який реалізує дер-
жавну політику у сфері відновлення та збереження 
національної пам’яті Українського народу.

Також позитивні зрушення відбулись і в укра-
їнському культурному просторі, зокрема можна 

говорити про справжнє відродження українського 
кінематографу.

З початком анексії Криму та російської зброй-
ної агресії проти нашої держави було знято чимало 
художніх та документальних картин на тему анек-
сії Криму, війни на Донбасі, героїчні події захисту 
донецького аеропорту, битву за Іловайськ, звитягу 
українських воїнів, патріотизм та волелюбність 
нашого народу. Сучасний український глядач вже 
переглянув такі художні картини про нову росій-
сько-українську війну як: «Іловайськ», «Кіборги», 
«Позивний Бандерас» та інші.

Героїчне минуле часів української національ-
ної революції 1917–1921 років демонструють такі 
фільми як «Крути 1918» та «Таємні щоденники 
Симона Петлюри». Також з’явилися нові, сучасні 
фільми про трагічне минуле нашого народу, зокрема 
про часи репресій, депортацій, голодомору та інших 
страждань і поневірянь яких зазнав наш народ в часи 
радянської окупації. До таких фільмів можемо від-
нести зокрема «Гіркі жнива» – фільм канадського 
виробництва про події голодомору 1932–1933 років, 
фільм «Ціна правди» – розповідає про валлій-
ського репортера який таємно відвідав Україну та 
вперше в західній пресі заявив під власним ім’я 
про Голодомор і страшні події 1932–1933 років.  
Про героїчний опір та незламність духу україн-
ських патріотів навіть в умовах радянських концта-
борів розповідає фільм «Червоний».

Сотні пісень на воєнно-патріотичну тематику, 
як професійних творчих колективів сучасності, 
так і аматорських (авторських) було написано 
з початком війни. Авторами таких пісень часто 
були самі українські воїни.

Висновки. Отже, вивчення вітчизняної воєн-
ної історії має важливе значення для формування 
державницького світогляду, національної ідентич-
ності, патріотизму та відновлення національної 
історичної пам’яті українського народу в умовах 
інформаційно-пропагандистської експансії.

Виклики, що постали перед Україною в 
останні роки, актуалізували комплекс завдань, 
пов’язаних зі зміцненням обороноздатності дер-
жави, та зумовили потребу у всебічному дослі-
дженні і популяризації воєнної історії України. 
Підвищення боєздатності та ролі Збройних Сил 
України, утвердження у суспільній свідомості 
ідей самовідданості у захисті своєї держави сфор-
мували необхідність детального вивчення воєнної 
історії України. Трансформація воєнної історії 
України в рамках відновлення національної істо-
ричної пам’яті є важливою складовою не тільки у 
інформаційному протистоянні агресору, а і циві-
лізаційній боротьбі, яку нині веде наша держава.

Хан Є., Вановська І. Трансформація воєнної історії та відновлення історичної пам’яті в умовах протидії…
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