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ПеРеДМОва

У багатьох країнах світу воєнно-політична історія посідає 
чільне місце в державній політиці пам’яті. Це зрозуміло, 

бо вона зрошена кров’ю, пропахла порохом, до вінця заповне-
на битвами, звитягами, поразками, братськими могилами.  Пе-
ребування України в складі Російської імперії, згодом – СРСР 
робило вивчення її історії, з погляду Центру, зайвим, штучним 
і навіть шкідливим. Життя та діяльність, злети і падіння, пере-
моги і невдачі багатьох поколінь українців, а серед них і воєна-
чальників, полководців, генералів, адміралів, інших відданих 
українській справі вояків всіляко замовчувалися, брутально 
фальсифікувалися, прирікалися на забуття, або привласнюва-
лися, мали вигляд спорадичних ілюстрацій до минулого країн, 
що розпоряджались їхніми землями, а сам народ уявлявся не 
лише недержавним, а й забутим, ланцюгом історії прикутим до 
цих держав.

Відродження і становлення Української держави, вивірен-
ня її сучасних внутрішніх і зовнішніх орієнтирів потребують 
серйозного осмислення минулого, того важливого й неодноз-
начного шляху, який вона пройшла протягом своєї історії, зо-
крема і воєнно-політичної, котру пізнаємо, фактично, заново. 
Трактування останньої у чітко окресленому руслі має на меті 
забезпечити формування спільного українського погляду на 
своє минуле і сьогодення, консолідацію суспільства, виховати 
почуття самодостатності, гордості за свою власну, гідну подиву 
і поваги Вітчизну, додати цілющу порцію оптимізму й віри в іс-
торичну перспективу.

УзагальнІення історичного досвіду українського державотво-
рення, формування власних збройних сил, розбудова відносин 
з інщими країнами на засадах поваги до національного суве-
ренітету і територіальної цілісності зберігають свою актуаль-
ність та потребують подальшого наукового дослідження. 

Працюючи над нарисами, авторський колектив усвідомлю-
вав неможливість охопити усі аспекти поставленої проблеми, 
а тому прагнув віднайти серед численних подій такі, які були 
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вузловими, переломними, справили відчутний вплив на україн-
ців, не ставлячи при цьому останньої крапки.

Опираючись на ґрунтовну джерельну базу, праці вітчизня-
них і зарубіжних дослідників, політичних, державних, військо-
вих діячів, матеріали яких широко використані в пропонова-
ному посібнику, його автори спробували охарактеризувати 
основні воєнні події, простежити розвиток ідеї державотво-
рення, намагання реалізувати її на різних етапах вітчизняної 
історії, акцентуючи при цьому увагу на дискусійних проблемах, 
маючи надію, що він стане у пригоді студентам гуманітарних 
спеціальностей, буде спонукати їх до самостійного мислення, 
пошуків відповідей на її найбільш болючі питання.

Навчальний посібник дасть змогу студентам істотно розши-
рити і поглибити свої знання з вітчизняної воєнно-політичної 
історії в процесі вивчення курсу «Історія України». Він стане 
в пригоді при: підготовці до семінарських занять, модульного 
контролю та іспиту, написанні рефератів, курсових, бакалавр-
ських і магістерських робіт, вивченні окремих тем таких дис-
циплін як «Історія державності України», «Історія міжнародних 
відносин», «Історія Центрально-Східної Європи», «Українсько-
польські відносини: від конфліктів до порозуміння», «Етнополі-
тичний розвиток України».

Головні завдання посібника: сформувати вміння студен-
тів системно й комплексно аналізувати воєнно-політичні події, 
явища, що відбувалися в Україні, виробити навички компара-
тивного бачення причин, характеру та наслідків світових про-
цесів, робити правильні висновки, оцінки, вести наукову дис-
кусію і відстоювати свою точку зору.

Близняк Микола

вОЄННІ ПеРеМОГИ ДОБИ КИЇвСЬКОЇ РУСІ

Із розширенням у першій половині ІХ ст. впливу київських 
князів на племінні союзи налагоджується система збору 

данини, що всвою чергу дало можливість збільшити асигну-
вання на військо. За словами дослідника воєнного мистецтва 
Київської Русі М. Котляра, війні було підпорядковане все сус-
пільне життя – соціальне, політичне, економічне і навіть ідео-
ло гічне й культурне. Вцілому історія Київської Русі насичена 
вій нами і військовими походами, боротьбою за об’єднання, 
зміцнення і розширення держави. Таким чином удосконалю-
валась військова організація, розвивалось озброєння, удоско-
налювалось воєнне мистецтво. 

В епоху військової демократії військо складалось зі всього 
населення, здатного до бойових дій. Із виникненням сталої по-
літичної організації військо відокремлюється від народу та стає 
органом політичної влади, з допомогою якого київські князі 
здійснювали свою політику. В Київській Русі співіснували два 
роди військ: народне військо, яке називали воями і професій-
не військо князя, яке називалося дружиною. Князь керував 
військом і розподіляв здобич. Дружина, як правило, розподі-
лялась на старшу й молодшу. Старша дружина складалася з 
представників верхівки тогочасного суспільства, які часто на-
зивались «боярами» або «луччими мужами», молодша дружина 
– це були рядові професійні воїни, які звались «отроками» або 
«децькими». Старша дружина в ХІІ ст. перестала бути військом 
в класичному розумінні. Молодша дружина була активною вій-
ськовою силою і потужним військовим контингентом. До скла-
ду збройних сил Київської Русі входили також іноземні найман-
ці. Це могли бути варяги, печеніги, «чорні клобуки».

«Вої» були організовані за десятковою системою. Найбільшою 
військово-тактичною силою була тисяча, яка існувала як військо-
ва одиниця для населення міст. Тисяча поділялась на сотні, а со-
тні – на десятки. Підрозділи мали свої військові  знаки – прапори. 
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