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ВСТУП
Відомий вислів «Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього» часто згаду-

ють, коли йдеться про конкретну людину, про групу людей, прошарок чи навіть про 
всю людську спільноту. Повною мірою цей вислів стосується і української розвідки. 
Особливо сьогодні, під час розбудови Української держави. Однак, реалізуючи цей 
вислів на практиці, не завжди буває легко віднайти своє коріння і розібратися в його 
хитросплетіннях та в ідеологічних нашаруваннях, відкинути хибні стереотипи, штам-
пи та оцінки. Ще важче це зробити, коли йдеться про представників такої професії, як 
розвідка, і про розвідку взагалі.

Організовані «таємні війни» на території сучасної України розпочалися ще за дав-
ніх часів (кінець VII ст. до н. е. – перша половина VI ст. н. е.), коли кожна з держав, 
розташованих у Північному Причорномор’ї у той час, зважаючи на власні інтереси, 
здійснювала розвідувальну діяльність та уважно стежила за довколишніми подіями, 
про що свідчать історичні факти.
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ЛЕКЦІЯ 2. ІстОРИЧНІ джЕРЕЛа та ОсНОВНІ ЕтапИ РОзВИтКу уКРаїНсьКОї РОзВІдКИ

Мета лекції 
 9 сформувати уявлення про періоди створення та розвитку української розвідки; 
 9 розкрити особливості структури і функціонування розвідувальних структур 

України;
 9 забезпечити систематизацію матеріалу про призначення і способи дій розвіду-

вальних органів в Україні різного часу;
 9 розкрити умови та особливості формування розвідувальних служб незалежної 

України;
 9 забезпечити умови для розуміння студентами важливості знання досягнень у 

питаннях организації і ведення розвідки в Україні з давних часів.

2.1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОЗВІДКИ
Коли мова заходить про історію створення та розвитку української розвідки, перши-

ми виникають питання: «А чи була українська розвідка взагалі?», «А якщо була, то де її 
коріння?». Ще не так давно про українську розвідку як самостійного гравця на теренах 
«таємних війн» згадували нечасто, а при використанні поняття «наша розвідка» мали 
на увазі насамперед розвідку радянську і узагальнений позитивний образ розвідників, 
популяризований у радянській масовій культурі, у художніх та документальних творах.

Українці несуть у собі спадщину трипільців, скіфів, еллінів, хазарів, давніх руси-
чів, козаків тощо. На думку багатьох вітчизняних істориків, всі народи, які прожива-
ли на нашій землі і які з історичного ареалу щезли, більшою чи меншою мірою вли-
ли свою кров у наш етнофонд і генофонд. На новому історичному етапі Україна — це й 
уособлення античних держав Північного Причорномор’я, Готського королівства, Ки-
ївської Русі, таємничої Казакії. У цій багатовимірності та багатотисячолітній історії — 
сила України, запорука майбутнього нашої молодої, але водночас давньої держави. 

Якщо вести мову про періодизацію історії України, то слід зазначити, що в сучасній 
історіографії найчастіше використовують щодо неї три основних підходи: хронологіч-
ний, за соціально-економічними і політичними ознаками та за періодами становлен-
ня й розвитку української державності. При цьому переважна більшість вчених розпо-
діляє історію України саме за третім принципом. 

Аналіз дослідницьких робіт і відомих історичних документів періоду Київської Русі, 
доби Козаччини, періоду Української Народної Республіки, Гетьманщини, Директорії 
та періоду розвитку новітньої української історії 1991–2019 рр., у яких висвітлюються 
деякі аспекти організації розвідки з території України та безпосередньо — української 
розвідки, дозволяє виокремити певні етапи діяльності у вказані періоди державних ді-
ячів, воєначальників, військових і спеціальних структур з розвідувального забезпечен-
ня функціонування держави та тих чи інших військових операцій.

Історію створення і розвитку української розвідки, можна умовно поділити на п’ять 
основних періодів. Головними критеріями такого поділу, що відрізняють ці історич-
ні періоди, слугували, перш за все, наявність і ступені організаційного розвитку розві-
дувальних структур, завдання, які вони розв’язували, а також державний устрій, лад, 
структура чи організація, на які працювала українська розвідка.

Перший період — історичний період за часів Київської Русі та доби Козаччини. Ба-
гато істориків і фахівців першу ідентифікацію української розвідки зараховують саме 
до часів утворення на території нинішньої України в ІХ ст. держави Київська Русь, в 
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якій розвідка вважалася складовою військової справи. Зародившись як логічна потре-
ба убезпечення слов’янських племен, а згодом і окремих князівств від численних на-
бігів військ переважно кочових народів і племен сходу і півдня, розвідка перетвори-
лася в невід’ємну складову забезпечення безпеки держави, військових походів і битв 
київських князів. 

Наприкінці ХV – на початку ХVІ ст. розвідка постає як важливий елемент воєнно-
го мистецтва Запорізького війська відродженої української вже Козацької держави. 
Вона вправно служить сміливим, мужнім і винахідливим запорожцям у різних струк-
турних одиницях, формах і способах застосування, рівнях управління, масштабах ви-
конання завдань.

Другий період — період фактичного створення й розвитку української розвідки 
за часів Української революції 1917–1921 рр. Охоплює історичний проміжок часу, коли 
з’являються перші організаційні розвідувальні структури і органи управління розвід-
кою незалежної держави — Української Народної Республіки, Української Держави 
Гетьмана П. Скоропадського, Директорії УНР, Західно-Української Народної Респу-
бліки.

Третій період — це діяльність розвідувальних структур Державного Центру УНР в 
екзилі, Руху українських націоналістів, Організації українських націоналістів, Україн-
ської повстанської армії у період початку 1920 – кінця 1930-х років.

Цей період діяльності української розвідки й досі залишається «білою плямою» в іс-
торії спеціальних служб України, хоч протягом останнього часу були опубліковані де-
які глибокі фахові роботи дослідників історії українських спецслужб.

Четвертий період — охоплює весь період діяльності української розвідки за ра-
дянських часів. Але слід зауважити, що тоді українська розвідка не мала своїх самостій-
них розвідувальних органів, а функціювала лише як територіальна складова єдиного 
розвідувального механізму органів державної безпеки та Генерального штабу Зброй-
них сил СРСР.  

П’ятий період — період відновлення української державності та формування, ста-
новлення й розвиток власних спеціальних служб, зокрема сучасних розвідувальних ор-
ганів України. З розпадом СРСР на його уламках утворилася визнана світом Держава 
Україна з усіма належними інститутами влади, зокрема з відповідними розвідуваль-
ним органами. Українська розвідка успадкувала все те героїчне, важливе і корисне, що 
було напрацьовано протягом століть від її зародження.

Така запропонована періодизація зародження, створення, становлення і розвитку 
української розвідки, з деякою деталізацією історичних епох, — найоптимальніша, по-
заяк відображає процеси українського державотворення від Київської Русі до сьогоден-
ня. Тому дослідження історії створення та основних етапів розвитку української роз-
відки запропоновано саме за цією періодизацією.
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2-2. РОЗВІДКА ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ДОБИ 
КОЗАЧЧИНИ

Розвідка за часів Київської Русі
Київська Русь, відома сучасникам ще як Давньоруська держава або Русь чи Руська 

земля — це ранньофеодальна держава ІХ–ХІІІ століть з центром у Києві, яка утвори-
лася в результаті об’єднання земель східнослов’янських племен.

Документального матеріалу про розвідувальну діяльність слов’ян раннього серед-
ньовіччя збереглося не так вже й багато. Але навіть вони свідчать, що розвідка вва-
жалася невід’ємною складовою військової справи. Головними завданнями розвідки 
на той час були такі: своєчасне попередження про агресію з боку сусідніх феодальних 
держав та їхніх коаліцій або про підготовку своєї держави (князівства, союзу) до такої 
самої агресії проти сусідів з метою захоплення територій; стеження за супротивником 
безпосередньо під час ведення бойових дій, а також забезпечення вигідних умов тор-
гівлі з сусідніми державами, яка була основним джерелом економічного розвитку дер-
жави і, відповідно, впливала на її зовнішню політику.

На той час у війську розвідка організаційно ще не виокремлювалася. Її організо вував 
і направляв сам князь. Він особисто призначав з-поміж підлеглих спеціальних осіб, на 
них покладали завдання здобування відомостей щодо супротивника, збору ратників, 
пошуку місць для стоянок війська та розвідування доріг. До їхніх обов’язків входило 
спостереження за супротивником безпосередньо під час ведення бойових дій.

До основного методу (виду) розвідки того часу можна віднести збирання інформації 
про сусідні держави (в мирний час) і супротивника (у воєнний час). За мирного часу 
інформація про інші держави надходила від купців, які їздили торгувати, мандрівни-
ків і паломників до святих місць, представників князя у посольствах, котрим доруча-
лись дипломатичні функції (дипломати). При цьому розвідники часто використовува-
ли знання мови, одяг, звичаї ворога.

До прикладів успіху розвідки можна зарахувати облогу Цар-города (Констан-
тинополя) 860 р., коли місто зазнало раптового шаленого нападу руського війська 
під керівництвом князя Аскольда, — руси на 200 кораблях підійшли з моря, висадили-
ся біля самих стін візантійської столиці і взяли її в облогу. У той час візантійський ім-
ператор Михайло III вивів у похід з Константинополя до Малої Азії своє військо, щоб 
відбити наступ арабів, а весь свій флот — до Криту для боротьби з піратами. Тобто сто-
лиця залишилася беззахисною. Тому можна твердити, що такий вдалий вибір момен-
ту для нападу був би неможливим без добре налагодженої розвідки князя давньорусь-
кої держави. Відомі історики і дослідники вважають, що в Києві чудово знали про всі 
важливі події, які відбувалися тоді у Візантії. Такі відомості могли надходити від ру-
сів, що служили в імператорській гвардії, від купців, котрі постійно їздили шляхом «із 
Варяг во Греки», вивідувачів, які розвідували маршрути висування. Цей успіх Асколь-
да ще раз свідчить про велику, а в цьому разі мабуть вирішальну роль розвідки під час 
планування й прийняття рішення на похід.

Князь Ярослав Мудрий (бл. 978–1054) створив т. зв. монастирську розвідку, коли 
мона стирі ставали осередками самостійної розвідувальної діяльності, а представники 
кліру не тільки вивідували й збирали інформацію, а й уміло її обробляли, аналізува-
ли, подавали у вигляді досить досконалих на той час документів. 
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Водночас було чимало випадків, коли київські князі недооцінювали роль розвідки, 
що призводило до непоправних наслідків. Як приклад можна навести факт зміни вла-
ди в Києві у 882 р. внаслідок «шпигунської операції» новгородського князя Олега, на-
далі Великого князя Київського. Так, після смерті родоначальника варязької динас-
тії Рюрика, Олег разом з ще юним княжичем Ігорем на чолі великого загону вирушив 
підкорити незалежний слов’янський Київ. Захопивши Смоленськ і Любеч, войовни-
чий князь спустився на ладі вниз по Дніпру і зупинився поряд з Києвом. Місце йому 
сподобалося і він вирішив дізнатися про його власника. Для цього він відрядив одно-
го дружинника-слов’янина, який під виглядом мандрівника зібрав усі потрібні князе-
ві дані про Аскольда і Діра, що правили в той час у Києві. 

Після цього Олег наказав більшій частині своїх воїнів залишатися на місці, части-
ну сховав у ладі, а сам під виглядом купця з невеликою кількістю переодягнених дру-
жинників причалив до берега. До Аскольда і Діра були послані нові агенти, щоб ого-
лосити, що вони гості-купці, які йдуть до греків від Олега князя і Ігоря княжича. Так 
було використано одну з перших зафіксованих в історії операцій дезінформації — на 
сьогодні один з основних методів роботи спецслужб.

Обдуривши Аскольда і Діра, Олег заманив їх на причал, де їх підступно вбили його 
переодягнені дружинники, які вискочили з лади. Так стався перший відомий нам дер-
жавний переворот у Київській Русі, головну роль в якому виконали іноземні військо-
ві, яких сьогодні назвали б «зеленими чоловічками». Але саме князь Олег переніс до 
Києва свою резиденцію, сказавши: «се буди мати градам Руським» і з цього часу Київ 
вважається столицею Давньоруської держави чи Київської Русі.

Вважається, що за часів князя Володимира Святославовича (бл. 960–1015) склалася 
система організації розвідки, яка найбільш відповідала вимогам і реаліям того часу. Ке-
рівником, безпосереднім організатором та першим споживачем отриманої інформації 
залишався князь. За необхідності, особливо в разі розв’язання «делікатних» або важ-
ливих завдань, з метою дістати пораду, а іноді й розподілити відповідальність, князь 
скликав раду, до якої належали його «найближчі люди». Під час ведення бойових дій 
постановником завдань розвідки і проміжним споживачем інформації ставав воєвода.

Безпосередньо розвідувальні завдання виконували «спостерігачі», що працюва-
ли одинаками або виконували роль груповодів. На них замикались агентурні мережі. 
Спостерігачем призначався дружинник, який, на погляд князя, мав хист до розвідки. 
Під час бойових дій розвідкою займалися «просоки» — окремі дружинники чи роз-
відувальні загони, що спостерігали за розташуванням та рухом ворожих підрозділів, 
могли захопити й допитати «язика», а також зробити попереднє узагальнення отрима-
ної інформації. Пересування власних військ князь та воєвода прикривали «сторожа-
ми», що виконували роль охорони та раннього попередження про можливу небезпеку. 

Інша категорія розвідників — «зажитники», які повинні були знайти найпридат-
ніші шляхи для просування, вивчити їх стан, уможливити харчування військ і худоби, 
визначити джерела і місця водопою. Постійну сторожову службу у мирний час (тобто 
прикордонну розвідку), — виконували «отроки» або «дитячи», а також спостереж-
ні (розвідувальні) пункти чи пункти відпочинку, що розміщувалися на основних тор-
говельних шляхах, погостах, берегах прикордонних річок тощо.

Глибинною розвідкою займалася переважно агентура, що складалася з представни-
ків верхівки язичницького та православного культів, рядових волхвів і ченців, мандрів-
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них проповідників і прочан, паломників до святих місць, купців і мореплавців, скомо-
рохів і мандрівних циркачів.

Отож узагальнюючи цей період, можна твердити, що за часів Київської Русі окре-
мих спеціальних структур управління розвідкою ще не існувало. Незважаючи на те, 
що на державне життя великий вплив мали народне віче чи настрої дружини, головні 
рішення про ті чи інші таємні операції, військові хитрощі приймав особисто князь, а 
не будь-яка спеціальна організаційна структура. Методи збирання інформації розвід-
никами того часу сягають в далеке минуле, а саме метод лову «язика», сторожові піке-
ти (сторожа), спеціальні загони дружинників-розвідників, розвідка боєм, вербування 
агентів, використовування агентів впливу, знання мови і звичаїв ворога та ін. Але не-
зважаючи на те, що методи розвідки ще не мали системного характеру, дії розвідників 
можна віднести, мовою сьогодення, до високопрофесійних. Й саме ці зачатки профе-
сіоналізму розвідників Київської Русі, їхній досвід, набутий у постійних походах і вій-
нах, стали основою для їхнього подальшого вдосконалення в часи існування вже Ко-
зацької держави в XVI–XVII ст.

Розвідка за доби Козацько-Гетьманської державності
У ХV ст. на території сучасної України на суміжних кордонах Великого князівства 

Литовського, Польщі та Високої Порти (Османська імперія, Туреччина) виникла своє-
рідна народність, відома як козаки. Вона складалась з представників слов’янських на-
півкочових субетносів (бродники, берладники, галицькі вигнанці) та кочових етносів 
походження іранського (севери, черкеси) і тюркського (беренде, коуї, половці, тюр-
ки). Вже через століття цей своєрідний медіальний субетнос став з’єднувальної лан-
кою слов’ян-мешканців Північного Причорномор’я з Середземноморським регіоном. 

Козацтво створює військову організацію, складає самобутню систему управління і 
командування, розвиває воєнне мистецтво, і провідну роль в цих процесах відігравала 
Запорізька Січ — військово-політичний центр козацтва. Власну розвідувальну систе-
му козаки почали створювати у XVI ст. з метою запобігання збройним нападам татар 
і захисту від агресії Кримського ханства. 

Що ж являла собою козацька розвідка того періоду? Розвідка Козацької доби чи ко-
зацька розвідка — це система практичних заходів збирання інформації переважно вій-
ськового характеру щодо сил, планів (намірів) та конкретних дій супротивних держав. 
У своєму історичному та організаційному розвитку розвідка українського козацтва про-
йшла два етапи: козацька розвідувально-дозорна служба (кінець XVI – перша 
половина XVII ст.) та розвідка Гетьманської держави (друга половина XVII ст. – 
друга половина XVIIІ ст.).

На першому етапі розвитку, виходячи передусім з постійних загроз з боку «Дикого 
Поля», козацька розвідка становила собою розвідувально-дозорну чи спеціаль-
ну сторожову службу, під якою слід розуміти сукупність спеціальної державної і вій-
ськової діяльності, спрямованої на збирання розвідувальної інформації про стан, по-
ложення, наміри супротивника та ставлення інших країн до Козацької держави.

Служба мала стаціонарний компонент у вигляді форпостів із залогами, вартових ко-
манд та невеликих постів-веж, пунктів-маяків (або «гляди») із засобами сигнального 
зв’язку. Мобільний (рухомий) компонент розвідки на цьому етапі включав патрульні 
(розвідувальні) роз’їзди і пікети у прикордонній смузі, розвідувально-диверсійні заго-
ни на ворожій території та морську розвідку. 
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Згодом для виконання вартової служби з’явилися невеликі укріплення — редути, що розміщу-
валися вздовж кордонів. Кожен редут виставляв чергувальні вартові команди. Крім редутів, для 
спостереження за супротивником використовували кургани, як старовинні, так і насипані козака-
ми («роблені могили»). На останніх могли додатково ставити гармати і тут розташовувалися ко-
заки. На деяких напрямках, де редутів та курганів не було, козаки будували маяки — своєрідний 
світловий телеграф — дерев’яні вартові вежі з великих стовпів, обкручених і облитих смолою, сі-
ном з просмоленою бочкою. При виявленні супротивника козаки запалювали бочку, яка і сигна-
лізувала про ворога. Тобто створювали цілу систему попередження своїх військ та населення про 
наближення супротивника.

У розвитку розвідувальної справи слід згадати про окремий курінь пластунів-розвідників (один 
із 38-ми куренів Запорізької Січі), який успадкував знання і досвід «характерників» — субетносу, 
що асоціювався у народній свідомості з «нечистою силою». Козаки цього куреня були призначе-
ні для виконання особливих завдань: розвідувально-дозорної служби, збирання інформації вій-
ськового характеру, розвідки супротивника, агентурних завдань на ворожій території, диверсій. 
Членом цього пластунського куреня міг стати будь-хто з козаків за умови складання іспиту та од-
ностайного схвалення його кандидатури відкритим голосуванням всіх членів громади. Козаки ку-
реня були кращими у військовій справі, володіли кількома видами бойових мистецтв, згадки про 
деякі з них дійшли до наших днів («спас», «хрест», «гайдок»), добре знали різні форми маску-
вання, всілякі військові хитрощі.

Керував розвідкою у Запорізькій Січі кошовий отаман (гетьман) або доручав ви-
конувати ці функції кому-небудь з козацьких старшин, яких обирали щороку. В мир-
ний час обов’язки керівника розвідки міг виконувати писар Війська Запорізького або 
хто-небудь з довіреної старшини, а у часи військового походу — наказний гетьман чи 
обозний. Загальне керівництво розвідувальною діяльністю здійснювалося на Старшин-
ській Раді, де була присутня обмежена кількість козаків: вищий керівний склад Запо-
різького війська й окремі запорожці (на відміну від загальної Військової Ради, на якій 
були присутні майже всі козаки). 

У процесі планування розвідки безпосередньо брали участь військовий писар, вій-
ськовий осавул та військовий товмач. 

Зокрема, військовий осавул займався організацією й управлінням розвідувальною діяльніс-
тю ко зацьких загонів на кордоні Запорізької Січі. Військовому писарю надходили розвідуваль-
ні відомості від різних джерел. Відповідна мовна підготовка давала змогу товмачам працювати із 
майже всіма іноземними документами, які надходили до Запорізької Січі, та виконувати розвіду-
вальні завдання в інших державах.

З метою запобігання раптовим нападам супротивника, як по суші, так і з моря, керівництво 
Січі створило мережу так званого інформаційного забезпечення. Головними завданнями цієї 
мережі був збір відомостей щодо діяльності військ супротивника та виявлення ознак зовнішніх 
загроз для Запорожжя. У мирний час цього досягали за допомогою агентурної розвідки, зокрема 
в посольствах, козацької розвідувально-дозорної служби і розвідки прикордонної охорони, у во-
єнний час — органів агентурної розвідки, прикордонних сил та спеціально створених органів зі 
складу штатних підрозділів.

Відсутність штатних розвідувальних підрозділів в Запорізькому війську та органів управління 
їх діяльністю призводила до того, що розв’язування завдань розвідки покладалося також на най-
більш підготовлених і досвідчених козаків. Як наслідок, структура розвідки Запорізького війсь-
ка не мала чітких форм і ознак.
Для виконання завдань козацької військової розвідки могли створюватися розвіду-

вальні органи (безумовно, у більш сучасному визначенні).

Військова розвідка:

розвідувальний загін — здобував розвідувальні відомості на напрямках дій го-
ловних сил під час походу. Створювався чисельністю до 100 осіб і діяв на відстані від 6 
до 15 км попереду основних сил;

розвідувальний роз’їзд — займався розвідкою на кордонах Запорізьких земель 
та під час походу, коли роз’їзди висилались від головних сил або діяли від розвідуваль-
ного загону на відстані до 6 км. Склад роз’їзду — від 5 до 10 козаків;

роз’їзні козаки — безпосередньо вели огляд місцевості, шляхів висування і ок-
ремих об’єктів. Висилалися від розвідувального роз’їзду й діяли на відстані до 1 км. 
Склад — від 1 до 3 козаків;
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бекети (спостережні пости) — розташовувалися вздовж південного кордону Запо-
рожжя із завданням спостерігати, завчасно виявляти війська супротивника, а також 
оповіщати своє командування та місцеве населення. Склад бекету — 2–3 козаки.

Спеціальна розвідка:

команди пластунів — займалися розвідувально-диверсійною діяльністю у тилу 
супротивника й на маршрутах висування його головних сил. Такі команди висилалися 
для ведення розвідки і здійснення диверсій у ворожий тил за декілька днів до виступу 
Запорізького війська в похід. Склад команд нараховував від 3 до 10 осіб;

групи для виконання наскоків — складалися зі штатних піхотних, кінних під-
розділів або діяли в складі розвідувального органу. Склад групи — від рою до півсотні;

групи для організації засідки — створювали з діючих розвідувальних органів 
(розвідувальних загонів, розвідувальних роз’їздів). У деяких випадках могли створю-
вати зі штатних піхотних або кінних підрозділів;

групи для здійснення вилазки — створювали зі штатних піхотних або кінних 
підрозділів (найбільш досвідчені й підготовлені козаки). Склад групи — від рою до 
чоти. Усі групи могли посилюватися пластунами для виконання диверсій та підвищен-
ня якості ведення розвідки;

«могили» — прототип сучасних «секретів», завданнями яких було ведення розвід-
ки на вірогідних напрямках появи військ супротивника, при виявленні якого сповіща-
ли місцеве населення й козацькі військові підрозділи. Склад «могили» — 2–3 козаки.

Агентурна розвідка здійснювалася в мирний час силами агентурної мережі, яка 
діяла на території Польщі, Туреччини та Кримського ханства. Як правило, агентура 
визначала стан, місцезнаходження й плани готовності військ супротив ника до напа-
ду на Запорожжя і мала завчасно підготовлену та розроблену «легенду». Для ведення 
агентурної розвідки призначалися таємні роз’їзди або агенти, які діяли на території 
супротивника або в стані його військ. Слід зазначити, що органи агентурної розвідки 
були у підпорядкуванні кошового отамана й відповідних осіб, яких залучали до орга-
нізації розвідувальної діяльності, а органи військової розвідки підпорядковували сво-
їм безпосереднім командирам.

Розвідка Гетьманської держави
У період Національно-визвольної війни (1648–1676) українського народу за свою не-

залежність розвідувальна діяльність Української держави значно активізувалася і по-
стійно вдосконалювалася. Проголошений Гетьманом Війська Запорізького Б. Хмель-
ницький (1595–1657) надавав великого значення розвідувальній роботі, яка під час 
військових дій відігравала важливу роль. 

Розвідувальна мережа козацької розвідки складалася з: 

 9 військових розвідувальних загонів, підрозділів і окремих розвідників;
 9 резидентур на території супротивника, які складалися з постійно діючих розвід-

ників та розвідників, посланих для виконання окремих завдань чи доручень;
 9 розвідників при посольствах, дипломатичних місіях та окремих емісарів;
 9 розвідувальної агентури з представників козацьких полків та сотень;
 9 агентури серед іноземців, зокрема які перебували в Україні.
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Саме наявність такої розгалуженої розвідувальної мережі та розвідувальна інфор-
мація, що від неї надходила, були одними з найважливіших передумов перемог ко-
зацьких військ. 

Методи і форми розвідувальної діяльності козацької розвідки Гетьманської 
держави були досить різноманітні і включали:

 9 посилання роз’їздів чи окремих розвідників на десятки кілометрів аж до воро-
жих таборів для встановлення маршрутів руху ворожих військ; 

 9 організацію диверсій (вибухів, підпалів, виведення з ладу вогнепальної зброї, 
викрадення коней та отруєння ворожих агентів);

 9 впровадження своєї агентури, зокрема так звані підстави;
 9 дезінформація ворожого керівництва щодо планів українського командування, 

введення його в оману;
 9 проведення багатоходових розвідувальних комбінацій;
 9 підготовка до повстань народних мас, насамперед проти польської влади, як 

українського населення, так і представників інших національностей, зокрема і на 
території самої Польщі;

 9 агітаційна діяльність емісарів щодо підготовки повстань на ворожій території.

Важливою складовою розвідувальної діяльності була організація повстанського руху 
народних мас на контрольованій ворогом території. Новий поштовх свого розвитку от-
римала агентурна розвідка. Для досягнення своєї мети — створення Української держа-
ви — Б. Хмельницький використовував «агентів впливу». Вони не були розвідниками 
в класичному розумінні цього поняття, але могли вплинути (й впливали) на рішення, 
які ухвалювали щодо українських питань сусідні можновладці. Складовими розвіду-
вальної роботи козаків були диверсії, організація саботажу і повстань у тилу ворога. 
Важливою складовою козацької розвідки була розвідка військова.

Козацьку розвідку Гетьманської держави у Б. Хмельницького за різних часів очолю-
вали полковник І. Богун, наказний гетьман М. Кривонос, полковник Л. Капуста. Осно-
вну масу розвідників різних рівнів також становили козаки. Серед найбільш відомих 
з них у період Національно-визвольної війни були Тарасенко (Стасенко), Івасько, До-
рош, Юрій Франц Кульчицький, І. Косинський, Я. Концевич та інші.

Серед тогочасних українських розвідників був і Василь Верещака. Він служив при 
дворі польського короля і отримав чин камергера короля. За родом своєї діяльності 
він мав причетність до складання листів та інших документів за підсумками засідань 
сейму і різних нарад, був навіть на таємних радах короля, про що повідомляв особи-
сто Б. Хмельницького.

Важливу роль у збиранні розвідувальної інформації відігравали православні свяще-
ники, монахи, окремі представники селянства, міщан та незаможних верств населення: 
утікачі, жебраки, артисти. Серед резидентів у документальних джерелах того часу зга-
дуються особи з духовним саном (як православним, так і католицьким), що давало змо-
гу легально проводити зустрічі та збирати розвідників у церкві під виглядом парафіян. 

Отже, можна твердити, що система козацької розвідки Гетьманської держави, яка 
остаточно сформувалася в 1648–1649 pр., стала однією з основних передумов перемог у 
битвах Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельниць-
кого. У хроніці часів доби Козаччини збереглися згадки про масову, активну і результа-
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тивну розвідувальну діяльність, що сприяла втіленню стратегічних планів керівників 
держави. Тому можна твердити, що козацька розвідка була однією з найефективніших 
у тогочасній Європі та відігравала важливу роль в боротьбі за незалежність України.

2-3. РОЗВІДКА У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  
1917–1921 PP.

Військова розвідка України періоду Центральної Ради
Коли в Росії відбулося падіння царського режиму, і до влади прийшов ліберально-де-

мократичний тимчасовий уряд, в Україні розгорнулися процеси державотворення, ви-
разником яких стала Центральна Рада, заснована у березні 1917 р. на чолі з лідером на-
ціонально-демократичного руху професором М. Грушевським. 

Нові військові загрози Україні з боку вже більшовицької (російської та української) 
влади змусили керівництво УНР вживати заходів з реального військового будівниц-
тва. Важливим кроком у цьому напрямку було створення Генерального штабу україн-
ської армії. Але, на жаль, на той час у Генеральному штабі не був започаткований спе-
ціалізований підрозділ (орган управління) військової розвідки.

На початку березня 1918 р. підполковник О. Сливинський, який був призначений 
начальником Генерального штабу Армії УНР, запропонував його нову структуру. Ге-
неральний штаб складався з двох генерал-квартирмейстерств (головних управлінь), 
перше з яких відповідало за управління оперативною діяльністю Армії УНР, друге опі-
кувалося питанням розбудови збройних сил та окремих структур – відділів і підвідді-
лів. До останніх належали «розвідковий» підвідділ та підвідділ закордонного 
зв’язку, обов’язком яких були завдання з забезпечення керівництва Генштабу і Армії 
УНР конфіденційною (розвідувальною) інформацією та організація роботи військово-
го аташату за кордоном відповідно.

Начальником «розвідкового» підвідділу (згодом — розвідочного відділу) Генераль-
ного штабу, тобто першим керівником воєнної розвідки незалежної України 10 березня 
1918 р. призначили підполковника В. Колосовського. Надалі він — військовий екс-
перт, військовий агент УНР у Франції, Бельгії, Іспанії, Португалії.

Подальше реформування структури Генштабу відбулося у квітні 1918 р. Згідно з на-
казом військового міністра УНР від 11 квітня 1918 р., «розвідковий» підвідділ набув ста-
тусу «розвідочного (дослідчого)» відділу у складі 1-го генерал-квартирмейстер-
ства. Основні зусилля української військової розвідки були зосереджені передусім на 
добуванні інформації про становище червоноармійських військ на фронтах, у районі 
Дону і Кубані, веденні розвідки в Румунії.

Отже, можна вважати, що в період Центральної Ради були зроблені перші кроки 
на шляху створення української розвідки. Насамперед відокремився апарат військо-
вої розвідки республіки, який посів важливе місце у структурі збройних сил, отримав 
певні штати і для якого визначилися пріоритетні напрями його діяльності. Згодом ок-
реслилися й основні методи розвідувальної роботи, а саме: здобування розвідувальної 
інформації агентурним способом, через опитування полонених і громадян, що пере-
бували на території потенційного супротивника, обробку іноземних видань, де місти-
лися відомості, котрі цікавили українських розвідників. 
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Таким чином, за всіма історичними ознаками, підтвердженими відповідними архів-
ними документами, 10 березня 1918 р. можна вважати Днем заснування воєн-
ної розвідки Незалежної України, а сьогоднішнє Головне управління роз-
відки Міністерства оборони України — правонаступником розвідкового 
підвідділу Генерального штабу Армії Української Народної Республіки як 
центрального органу управління воєнною розвідкою Держави. Тобто в бе-
резні 2018 р. минуло 100 років воєнній розвідці України.

Розвідка за часів гетьмана П. Скоропадського
Історія існування розвідки гетьмана П. Скоропадського охоплює незначний промі-

жок часу — з 29 квітня по 14 грудня 1918 р., коли гетьман підписав грамоту про свій від-
хід від влади. Водночас як професійний військовий гетьман П. Скоропадський фахово 
і послідовно удосконалював організаційну структуру і можливості розвідки.

У червні 1918 р. реорганізується Генеральний штаб, у складі його 1-го генерал-квар-
тирмейстерства затверджується Розвідочний відділ з новим штатом. Його структура, 
складалася з трьох частин: перша частина — побудована за географічним принципом, 
зосереджувала увагу на Румунії, Туреччині і Болгарії, друга — змішаного характеру і 
сконцентровувала свої сили та засоби на Росії, Кавказі та інших постімперських регі-
онах, а також політичних партіях і рухах; третя — відповідала за зв’язок зі спецслуж-
бами і командуванням союзників України по Брестському миру (Німеччина, Австро- 
Угорщина, Болгарія і Туреччина). 

Військова розвідка орієнтувалася на здобуття інформації про структуру, чисельність 
і можливості армій потенційних супротивників, застосовувала й технічні засоби, насам-
перед радіоперехоплення. У Миколаєві ще під час Першої світової війни було відкри-
то спеціальну школу з підготовки персоналу станцій радіоперехоплення для російської 
армії. Для контролю радіопереговорів червоноармійських військ на даху будинку Ге-
нерального штабу змонтували станцію радіоперехоплення, активно проводилась авіа-
ційна розвідка, зокрема з 20 гідропланів-розвідників Чорноморського флоту.

У складі дипломатичних представництв за кордоном вперше запроваджено посади 
військових агентів (військових аташе), що стало важливою складовою розвіду-
вальної системи періоду гетьмана П. Скоропадського. 

31 травня 1918 р. начальник Генштабу затвердив цілком таємну «Інструкцію закордонним вій-
ськовим агентам при представниках (по частині розвідочній)». Цей документ був першою комп-
лексною директивою щодо організації поточної роботи українського військового аташату. 

З липня 1918 р. почали працювати і військово-морські дипломатичні представництва Україн-
ської Держави за кордоном у складі військово-морського аташе та його діловода. Зазначені мі-
сії були акредитовані в Німеччині (за сумісництвом — у Данії, Голландії, Швеції),  Росії, Австро- 
Угорщині, Румунії, Туреччині.

Також планувалося здобування розвідувальної інформації за кордоном за допомогою агентів 
зі спеціальних доручень (кадрові розвідники), постійних спеціальних агентів за кордоном (аген-
тура з-поміж іноземців, розвідники-нелегали), не заперечувалася потаємна купівля важливих до-
кументів тощо.

У період Гетьманату П. Скоропадського були започатковані спеціальні операції впливу за кор-
доном, спрямовані на підтримку союзних політичних сил та протидію агресивним планам стосов-
но України. Одним з регіонів, де проводилися такі операції, стала Кубань. Там проживало близько 
2,5 млн етнічних українців, а Гетьманат вважав Кубань частиною української землі, яка повинна 
була, за задумом П. Скоропадського, увійти на правах автономії до складу України. 
Загалом за часів Гетьманату у сфері військової розвідки була удосконалена струк-

тура її органів управління, розроблені достатньо професійні, якісні як на той час ди-
рективні документи з розвідки, опрацьована загальна схема збору, аналітичної оброб-
ки розвідувальної інформації та її доповіді керівництву збройних сил і Генерального 
штабу, відбулося чіткіше розмежування функцій і завдань між військовою розвідкою 



12

ЛЕКЦІЯ 2. ІстОРИЧНІ джЕРЕЛа та ОсНОВНІ ЕтапИ РОзВИтКу уКРаїНсьКОї РОзВІдКИ

та військовою дипломатією, розпочалася активна робота військового аташату при по-
сольствах України за кордоном, розробляли нові плани активізації роботи внаслідок 
створення закордонних резидентур, 

Організація розвідки доби Директорії
В Українській Державі періоду Директорії тривали постійні бойові дії з обстоюван-

ня незалежності. Отже, через політичну, безпекову і оперативну обстановки навколо 
УНР розвідувальна діяльність розвивалася значно активніше. При цьому пріоритет на-
давався військовій розвідці.

Загальна організаційна структура військової розвідки в період Директорії УНР була 
такою: центральний апарат розвідки та її регіональні органи (філії), відповідні підроз-
діли (органи управління розвідкою) штабів військових з’єднань (корпуси, дивізії, бри-
гади), підрозділи авіаційної та радіорозвідки, підрозділи польової розвідки (зокрема 
в Корпусі Січових Стрільців Армії УНР), закордонний компонент військової розвідки. 

Центральним органом управління військової розвідки збройних сил УНР стала Роз-
відочна управа Головного управління Генерального штабу (з 1919 р. — роз-
відча частина, згодом — розвідчий відділ Штабу Дієвої армії). До складу Роз-
відочної управи входили начальник (посада генерал-хорунжого) та його помічник, 
окремі відділи: загальний, агентурний, контррозвідувальний, польової жандармерії, 
закордонний та Інформаційне бюро (з травня 1920 р.).

Основним добуваючим підрозділом Розвідочної управи був агентурний відділ; 
закордонний відділ відповідав за керівництво поточною діяльністю української 
військової дипломатії; у складі з’єднань і частин Армії УНР діяли підрозділи польо-
вої розвідки: сотні пішої і взводи кінної розвідки кожного піхотного полку і брига-
ди. Важливим способом здобування розвідувальної інформації була також повітря-
на розвідка і аерофотографування.

Воєнно-політична ситуація потребувала посилення можливостей та удосконалення 
структури військової розвідки. З цією метою у травні 1920 р. у підпорядкування Роз-
відочної управи Генерального штабу переводиться Інформаційне бюро при Кор-
пусі військової жандармерії («ІНФІБРО»), котре складалося з центрального органу 
— Центр «ІНФІБРО» та регіональних філій. Очолював «ІНФІБРО» полковник М. 
Красовський.

Цей новий орган військової розвідки мав таку організаційну структуру, що дозво-
ляла йому автономно виконувати широке коло завдань з постачання розвідувальної 
інформації, її обробки, підтримки внутрішньої безпеки збройних сил, підготовки ка-
дрів. Регіональними органами Інформбюро були його філії які обслуговували всі шта-
би військових частин (від штабу бригади).

Для підготовки спеціалістів розвідувальної справи у структурі Розвідочної управи 
передбачалося створення спеціальної «Школи виховання розвідників» з одно-
річним терміном навчання. 

Важливим кроком у напрямі забезпечення безпеки УНР було створення ще однієї 
спеціальної служби державного рівня — Політичного департаменту Міністерства вну-
трішніх справ УНР. В його структурі був створений розвідувальний підрозділ — Відділ 
закордонної інформації, який відповідав за ведення розвідувальної роботи щодо 
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активно діючих проти УНР ворогів (Червоної і Добровольчої армій, Повстанської ар-
мії Н. Махна), а також інших потенційних супротивників держави.

Отже, можна твердити, що Відділ закордонної інформації Політичного 
департаменту Міністерства внутрішніх справ УНР є першим розвідуваль-
ним органом політичної розвідки Незалежної України, тобто беззапереч-
ним попередником нинішньої Служби зовнішньої розвідки України. А 24 
січня 1919 р. можна вважати датою створення першого розвідувального ор-
гану політичної розвідки УНР та, відповідно, її правонаступниці — Служби 
зовнішньої розвідки України.

Підсумовуючи, слід зазначити, що в ході безперервної збройної боротьби УНР за 
своє існування в часи Директорії у 1919–1920 pp. були поновлені, розвивалися і вдо-
сконалювалися її спеціальні служби і, зокрема, військова розвідка, можна вважати, що 
за часів Директорїї в УНР утворилося так зване розвідувальне співтовари-
ство держави, яке складалося з органів військової і політичної розвідки.

Військова розвідка Західно-Української Народної Республіки
Після розвалу Австро-Угорської імперії 18 жовтня 1918 р. відроджена Польща готу-

валася до захоплення влади в Галичині. Щоб запобігти цьому, Національна Рада взя-
ла під свій контроль Львів, а потім і всю територію Східної Галичи ни, проголосивши 
утворення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), яка відразу ж стала об’єк-
том агресії із Заходу, тому з метою належного військового захисту своєї державнос-
ті ЗУНР ще з листопада 1918 р. розпочала формувати регулярну Українську Галиць-
ку Армію (УГА). Вищим органом управління УГА стала Начальна Команда Галицької 
Армії (НКГА). 

У реформованій УГА належне місце посіла військова розвідка, хоч й була зачисле-
на до «помічних формацій». Ініціатором створення розвідки галицького війська став 
керівник УГА полковник Д. Вітовський. До структури системи військової розвідки вхо-
дили Розвідчий відділ НКГА, розвідчі підвідділи при оперативних відділах штабів 
корпусів, старшини-розвідники при командах бригад та окружних допоміжних коман-
дах, старшини, які перебували в окремих важливих місцях по обидва боки тодішнього 
українсько-польського фронту й на кордоні з Румунією, підрозділи польової розвідки, 
агентурні мережі, авіаційна розвідка. 

Розвідчий відділ НКГА складався з відділів офензивної (наступальної) і дефензивної 
(оборонної) розвідки,  відділу детективів та розвідників, відділу «реєстрації ворожих 
сил» (займався переважно вивченням польської армії і часто мав досить точні матері-
али від своїх розвідників), відділ цензури листування і паспортовий, відділ «пропаган-
дивний» (організовував агітаційно-пропагандистські заходи, згодом був виведений зі 
складу). Начальником розвідочного відділу з січня 1919 р. був поручник Р. Коваль-
ський.

Робота військової розвідки УГА за етапами діяльності поділяється на два головні пе-
ріоди, які дуже відрізнялися за умовами, в яких довелося діяти, територією дій, та, від-
повідно, — проти кого діяти: період галицький — війна з поляками, наддніпрянський 
період — війна з Червоною і Добровольчою арміями. 

Важливим каналом забезпечення УГА розвідувальною інформацією була військо-
ва авіація, що підлягала безпосередньо НКГА і вела повітряну розвідку. До постачан-
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ня розвідувальної інформації залучалися цивільна й військова дипломатії республі-
ки. Військовій розвідці УГА також вдалося створити підпільні осередки на окупованій 
Польщею території, які вели розвідувальну і пропагандистську роботу, готувалися до 
збройного виступу.

Після примусового злиття УГА з Червоною армією розвідка галицького війська прак-
тично перестала існувати, а її співробітники стали об’єктами репресій більшовиків. З 
1 березня 1920 р. УГА отримала назву Червона Українська Галицька Армія, її корпуси 
переформували і злили з рядом з’єднань Червоної армії.

2-4. РОЗВІДКА ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УНР В ЕКЗИЛІ  
ТА РУХУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ  

В 1921 — НАПРИКІНЦІ 1930-Х РР.

Розвідка Державного Центру УНР в екзилі
Державний Центр УНР в еміграції (ДЦ УНР) був створений наприкінці 1920 р. в 

Польщі і діяв до початку Другої світової війни. Важливим завданням уряду Української 
Народної Республіки в еміграції було переформатування роботи спеціальних органів 
і служб, зокрема й розвідки, в нових умовах таємної боротьби, керівництво збройною 
боротьбою з більшовиками на теренах України та вимушена співпраця зі спеціальни-
ми органами Польщі та інших країн. 

До розвідувального співтовариства ДЦ УНР в екзилі входили розвідувальний орган 
політичної розвідки — відповідний підрозділ Департаменту політичної інформації Мі-
ністерства внутрішніх справ та розвідувальний орган військової розвідки у складі Го-
ловної Команди Військ УНР (з весни 1921 р. — Партизансько-Повстанського штабу, з 
1926 р. — Генерального штабу Військового Міністерства).

Закордонний (розвідувальний) відділ Департаменту політичної інформації 
Міністерства внутрішніх справ УНР (з червня 1921 р.) відповідав за роботу закордон-
ної агентури, складання періодичних звітів та доповідей за донесеннями закордонних 
агентів про діяльність українських політичних партій за кордоном, їх ставлення до 
влади УНР, добування відомостей про іноземних політичних агентів, котрі виїжджа-
ють в Україну, перевірку закордонних паспортів, справи політичних емігрантів та ін.

Провідну роль у розвідувальній діяльності ДЦ УНР 1920 – 1930-х рр. відігравала вій-
ськова розвідка.

З початком створення Державного Центру УНР в екзилі вищою військовою інститу-
цією армії стала Головна Команда Військ УНР, у складі якої діяла Розвідочна упра-
ва. Але за браком коштів скасову вали військові аташати УНР, ІНФІБРО був виведений 
зі складу Генштабу. Навесні 1921 р. на базі Головної Команди був утворений Партизан-
сько-Повстанський Штаб, в складі якого і далі функціонувала спочатку Розвідочна упра-
ва, а згодом — 2-й (розвідувальний) відділ у складі трьох секцій: офензиви (розвід-
ка), дефензиви (контррозвідка) та пресової секції. Тобто наступні кілька років військова 
розвідка організаційно і структурно функціонувала у дещо звуженому обсязі.

Організаційно-структурна форма центрального органу управління військовою роз-
відкою визначалася тогочасними умовами та відповідними завданнями. Тому 2-га (роз-
відувальна) секція Генерального штабу УНР складалася з трьох секторів (у радянських 



15

2-4. РОзВІдКа В пЕРІОд 1921 – НапРИКІНЦІ 1930-Х РОКІВ

і польських документах фігурують як референтури): 1-й (розвідувальний) сектор «На-
ступ», 2-й (контррозвідувальний) сектор «Оборона», 3-й сектор досліджень (вивчення). 

Розвідувальний сектор «Наступ», як провідний розвідувальний підрозділ, від-
повідав за збирання інформації про загальну ситуацію в радянській Україні (спосте-
реження за Червоною армією, комуністичною партією, комсомолом, трудовими ко-
лективами), підбір й навчання резидентів, встановлення контактів з українськими 
комуністами тощо. Сектор поділявся на два відділи: перший — робота в Україні, дру-
гий — робота на території інших держав і серед ворожих уряду УНР українських орга-
нізацій. У підпорядкуванні першого відділу була мережа прикордонних розвідуваль-
них пунктів (РП) в країнах, які мали спільний кордон з СРСР, Україною зокрема, та 
окремих розвідувальних центрів. Основна розвідувальна діяльність велася з розвід-
пунктів на території Польщі. 

Сектор «Оборона» виконував контррозвідувальні функції та мав завдання охоро-
няти організації УНР від проникнення «комуністичних агентів», виявляти ворожі і де-
структивні сили, націлені на розкладання державних структур зсередини, досліджува-
ти спільно з 1-м сектором настрої і політичну орієнтацію в інших еміграційних групах, 
особливо тих, з якими УНР співпрацювала або які їй протидіяли, а також, власне, дис-
кредитувати діяльність політичних опонентів із середовища української еміграції. 

Сектор досліджень (вивчення) вивчав радянську Україну, спеціально висвітлю-
ючи стан сільського господарства, промисловості, фінансів, освіти, комуністичної пар-
тії, комсомолу та адміністрації за матеріалами радянської преси, різноманітних статис-
тичних, пропагандистських та інших друкованих видань. 

У цілому можна твердити, що військова розвідка екзильного уряду не була самодо-
статньою, але за умов тодішнього буття виконувала пріоритетні для неї завдання щодо 
забезпечення вищого політичного і військового керівництва ДЦ УНР в екзилі розві-
дувальною інформацією у визвольній боротьбі в умовах еміграції. Політична розвідка 
надавала уряду УНР відповідну розвідувальну інформацію, що у цілому давало йому 
змогу правильно оцінювати загальну політичну ситуацію. 

Настали часи, коли в Європі поступово починала домінувати фашистська Німеччи-
на, яка не була серед симпатиків ДЦ УНР та не знаходила багато прибічників серед уе-
нерівської еміграції. У таких умовах на початку січня 1936 р. 2-гу секцію Генерально-
го штабу Міністерства військових справ УНР ліквідовують і на цьому ставиться крапка 
в активній діяльності розвідки ДЦ УНР в екзилі. Розвідувальною роботою займалися 
вже інші, дещо іншими методами і в іншому вигляді.

Розвідка Руху українських націоналістів
Розвідувальна діяльність Руху українських націоналістів (РУН) і на сьогодні ще зали-

шається «білою плямою» як в історії України, так і в історії її спецслужб. Свій внесок у 
дослідження проблеми спецпідрозділів ОУН та УПА зробили  Д. Вєдєнєєв і Г. Бистру-
хін. У центрі уваги авторів — комплекс проблем творення та функціонування різних 
форм підрозділів розвідки і контррозвідки руху українських націоналістів та УПА у 
1920-1960-х рр. як одного з історичних типів національних спецслужб. 

Відлік початку діяльності РУН вважається з 31 серпня 1920 р., коли на з’їзді пред-
ставників військово-патріотичних організацій РУН у Празі ухвалили рішення заснува-
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ти Військову Організацію (з 1924 р. — Українська військова організація, УВО), на чолі 
якої з липня 1921 р. став полковник Є. Коновалець.

Керівним органом організації стає новостворена Начальна колегія (з 1922 р. — На-
чальна команда) у складі якої створюють функціональні підрозділи — референтури: 
організаційно-кадрову, бойову, розвідчу, пропагандистську. Отже, першим спеціаль-
ним розвідувальним підрозділом в організації українських націоналістів стала Роз-
відча (розвідувальна) референтура УВО. 

В УВО виокремили розвідувальні та диверсійно-терористичні підрозділи, а їх робо-
та орієнтовулася на територію радянської України й Польщу. РР розгорнула на тери-
торії Галичини, Білорусі та у Великпольщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін тощо) 
розвідувально-інформаційну мережу, що спиралася на інформаторів. при цьому пер-
шочергове значення надавало збройній боротьбі проти Другої Речі Посполитої і ра-
дянської України.

Добували розвідувальну інформацію через розгалужену розвідувально-інформацій-
ну мережу, яка охоплювала територію Галичини (практично всюди), Білорусі (Брест, 
Гродно) та Великопольщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін). Важливою складовою 
розвідки УВО була розвідувально-диверсійна діяльність. У період 1921–1939 рр. укра-
їнські націоналісти здійснили 63 терористичні акти проти представників польської 
влади та українців, які активно, на погляд УВО-ОУН, співпрацювали з окупантами.

Подальший розвиток Руху українських націоналістів призвів після вбивства С. Пет-
люри в 1926 р. до об’єднання УВО та окремих молодіжних організацій в єдину Органі-
зацію українських націоналістів (ОУН). Обраний у лютому 1929 р. Провід ОУН скла-
дався з кількох референтур, зокрема військової і референтури зв’язку і розвідки. На 
кінець 1920-х рр. Провід ОУН мав розгалужену структуру розвідувальної діяльності. 
Її координували спеціалізовані розвідувальні осередки — філії, центри і резидентури: 
центр у Парижі, Інформаційно-дослідницький центр в Нідерландах, Центр стратегіч-
ного планування у Відні. Філії і резидентури Розвідчої референтури УВО діяли також 
в Кракові, Гданську, Каунасі, Берліні, Празі. 

Подальший розвиток Руху українських націоналістів призвів до об’єднання УВО та 
окремих молодіжних організацій в єдину Організацію українських націоналістів (ОУН) 
на початку 1929 р. Обраний у лютому 1929 р. Провід ОУН складався з кількох референ-
тур, зокрема військової і референтури зв’язку і розвідки. 

На початку 1930-х рр. при Проводі ОУН створюється Контрольно-розвідочна рефе-
рентура із завданнями зовнішньої розвідки (збір інформації про збройні сили, пра-
воохоронні органи та структуру влади Польщі, створення в них агентурних позицій) 
та внутрішньої розвідки (контррозвідувальний захист підпілля). Згодом при Прово-
ді організовується Військовий штаб на чолі з А. Мельником, у штаті якого виокрем-
лено Розвідувальний відділ. Основне завдання розвідки ОУН того часу полягало 
у ретельному вивченні збройного потенціалу іноземних армій (насамперед — потен-
ційних супротивників Німеччини) за двома основними напрямами роботи: добування 
розвідувальної інформації для збройного виступу проти Польщі (зокрема в інтересах 
потенційних зовнішніх союзників у боротьбі з Варшавою) та розвідувально-інформа-
ційне забезпечення як власних бойових акцій, так і відповідних акцій інших україн-
ських націоналістичних сил. 

Слід також згадати про націонал-самостійницький рух автономії Закарпаття — «Карпатську 
Січ», створену восені 1938 р., з власним урядом і Генеральним штабом. В березні 1939 р. у скла-
ді Головної команди «Карпатської Січі» запроваджують Другий (розвідувальний) відділ. Ос-
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новні завдання розвідки полягали у добуванні інформації про угорські війська на кордонах Кар-
патської України, їх плани і наміри. Не залишалися поза увагою й Чехословаччина і Польща, які 
також мали свій інтерес до регіону.

Сталінський режим був стурбований наростанням активності ОУН і організував 
вбивство лідера ОУН Є. Коновальця в Роттердамі у 1938 р. 

Смерть Коновальця призвела спочатку до кризи, а згодом до розколу ОУН.  Вона ви-
крила фундаментальні розбіжності між членами ОУН у Західній  Україні та членами 
Проводу українських націоналістів (ПУН), які жили за кордоном. Краєві кадри прагну-
ли відстоювати національні ідеї та методи під сильним впливом ідей Д. Донцова, який 
пропагував культ сили. Мельниківські провідники ОУН хоча і не цурались ідеї сувере-
нності, були більш авторитаристськими (навіть на вітання «Слава Україні!» користу-
вались відгуком «Вождеві Слава!» на противагу бандерівському.

Більшість ОУНівців на чолі з Бандерою утворили «Революційний Провід ОУН» й об-
рали собі назву ОУН(б) (пізніше — ОУН(сд), ОУН(р)). Членів цього крила ОУН стали 
називати «бандерівцями», членів же другого крила — «мельниківцями» або ОУН(м).   

В ОУН(б) ці функції розвідки і контррозвідки виконувала Служба безпеки, в УПА — 
розвідвідділи, які згодом об’єднуються в 2-й (розвідувальний) відділ Головного вій-
ськового штабу УПА.

В 1939–1940 рр. в ОУН існувало два основних підрозділи, які здійснювали зовніш-
ню розвідку – референтура Служби безпеки Крайової екзекутиви ОУН та розвідка Пов-
станського штабу ОУН (Б).

За часів Другої світової війни обставини, за яких діяло збройне українське підпілля, 
також вимагали налагодженої розвідки і контррозвідки. В ОУН(б) ці функції викону-
вала Служба безпеки, в УПА — розвідвідділи, які згодом об’єднуються в 2-й (розвіду-
вальний) відділ Головного військового штабу УПА. 

У листопаді 1943 р. Військовий штаб військової референтури головного проводу 
ОУН(б) стає Головним Військовим Штабом (ГВШ) УПА. У його складі запроваджуєть-
ся ІІ-й (розвідувальний) відділ. На нього як на провідний керівний орган розвідуваль-
ної справи покладається «зосередження, розпрацювання і використання усього розві-
дочного і контррозвідувального матеріалу».

До компетенції офіцерів–розвідників входило налагодження збору інформації всі-
ма основними засобами, що були у розпорядженні «лісової армії» – польова, техніч-
на, агентурна розвідка.

Широка підтримка УПА місцевим населенням дозволяла повстанцям використо-
вувати можливості агентурної розвідки. Старшини-розвідники утворювали інформа-
ційну мережу серед місцевого населення. Для ведення агентурної розвідки залучали-
ся різні верстви населення.

Польова розвідка ОУН — 1941-1944-ті рр.

Більшість куренів УПА мали певний апарат польової розвідки. На спеціального стар-
шину покладалося визначення завдань, сил і засобів розвідки, узагальнення інформа-
ції про супротивника. 

Польову розвідку здійснювали штатні розвідувальні підрозділи (діяли в пішому, 
рідше – кінному порядку), окремі розвідники та лінійні підрозділи УПА. Пропонува-
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лося в складі сотні сформувати чоту розвідників з вибраних з сотні людей, котрі ма-
ють розвідчий хист.

Основними способами польової розвідки були: спостереження, розвідка боєм, до-
пит військовополонених.

Інформаційне забезпечення бойових дій ОУН — 1941-1944-ті рр.

Вищі органи управління УПА встановлювали для штабів з’єднань уніфіковану схе-
му збору та аналізу розвідувальних відомостей (Наказ ГК УПА про порядок підготовки 
«військово-розвідувальних звітів» від 7 жовтня 1943 р.; Наказ надрайонним і район-
ним референтам військової розвідки на терені дислокації ВО «Заграва» від 10 грудня 
1943 р.). 

Схема збору розвідувальних відомостей виглядала так:

Німці: місця дислокації, присутність частин різних родів військ; чисельність, озбро-
єння (у розрізі видів зброї), забезпеченість боєприпасами; стан тилового забезпечен-
ня; стан зв’язку; природні та фортифікаційні перешкоди поблизу розташування про-
тивника.

Червоні (радянські партизани): кількість, озброєння, завдання, моральний стан, ві-
домості про командний склад. При цьому рекомендувалося розрізняти партизанські 
загони з постійним місцем дислокації та рейдуючі.

Польські партизанські збройні угруповання: схема збору інформації збігалася з тією, 
що стосувалася «червоних» партизанів. Рекомендувалося розрізняти польські націо-
налістичні та прорадянські формування.

У кінці 1944 р. з’являється ще один документ, а саме «Інструкція розвідчої і контррозвідчої 
служби», в якому концентрувалися увага на організації та здійсненні розвідувальної діяльності 
УПА». У «Вступі» до інструкції зазначалося, що, УПА, незважаючи на перевагу противника, не 
відмовляється від наступальної тактики. Перемогу у боротьбі зумовлюють не тільки сучасні до-
сягнення збройної сили, але й «в поважній мірі таємний вид війни». Тож повстанський рух запро-
ваджує розвідувальну й контррозвідувальну служби (відповідно, РС і КРС).

Спеціальна діяльність, йшлося в інструкції, повинна відповідати таким 
основним принципам: конспіративність; патріотичне налаштування співробітника спецслуж-

би; оперативність і застосування хитрощів; безперервність і наполегливість; гнучкість та увага до 
деталей; обережність; відсутність шаблону у діях; активність; високий професіоналізм; центра-
лізм у роботі.

2-5. РОЗВІДКА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 
Через ідеологічні штампи та замовчування, відсутність відповідних історичних до-

сліджень в радянські часи навіть не всі професійні історики могли розповісти про укра-
їнський слід у розвідці, а пересічні громадяни навіть не здогадувалися, що прототи-
пами героїв у таких відомих і улюблених ними кінофільмах, як «Щит і меч», «Майор 
Вихор», «ТАРС уповноважений заявити» та інших, були дійсні розвідники, яких наро-
дила і зростила українська земля.

За радянського періоду розвідка в Україні існувала лише як територіальна складова 
єдиного розвідувального механізму органів державної безпеки та Генерального шта-
бу Збройних сил СРСР (Міністерства оборони СРСР). Як союзна республіка Українська 
Радянська Соціалістична Республіка ніколи не мала своїх самостійних розвідувальних 
органів. Всі органи управління, сили і засоби як політичної (зовнішньої), так і воєнної 
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розвідки, що розташовувалися на території України, були безпосередньо підпорядко-
вані своїм центральним органам, які були в Москві.

Вважається, що радянська зовнішня розвідка розпочала свою діяльність з квітня 
1920 р., коли у складі структур армійської контррозвідки — Особливого відділу Всеро-
сійської надзвичайної комісії (ВНК) — створюється спеціальний підрозділ Іноземний 
відділ (ІНВ). Самостійного статусу орган управління зовнішньою розвідкою набув 20 
грудня 1920 р. за відповідним наказом як окремий розвідувальний орган у складі ВНК 
(у подальшому, з 1923 р. — ОДПУ, з 1934 р. — НКВС).

У 20-ті роки з’явився ще один напрям діяльності зовнішньої розвідки — економіч-
на розвідка. Державі потрібна була інформація, яка б допомагала перебудовувати 
економіку, створювати нову матеріально-технічну базу народного господарства. Зрос-
ла необхідність встановлення та розвитку торгівельних і економічних стосунків із за-
кордонними державами. Серед них були супротивники і ті, що підтримували розви-
ток відносин з Радянською Росією.

У жовтні 1925 року постало питання щодо організації при ІНВ ОДПУ науково-тех-
нічної розвідки як особливого органу здобування інформації про технічні досягнен-
ня за кордоном. Незабаром така складова розвідки була створена, а згодом відокреми-
лась у самостійний напрям розвідувальної роботи. Після реорганізації резидентури за 
кордоном розпочали роботу з придбання агентури, спеціально зорієнтованої на здо-
бування матеріалів з науково-технічної проблематики. 

Діяльність розвідувальних органів України в передвоєнний 
період (1925–1939 рр.)

До створення спеціального підрозділу у складі ДПУ УСРР (Української Соціаліс-
тичної Радянської Республіки, з грудня 1936 р. — УРСР — Української Радянської Со-
ціалістичної Республіки) розвідувальна робота в Україні велась при безпосередньо-
му керівництві з боку ІНВ ОДПУ СРСР через своїх представників при Повноважному 
Представництві ОДПУ в Україні. Завдання організації закордонної роботи силами 
ДПУ УСРР Об’єднане державне політичне управління СРСР поставило лише у середи-
ні 1924 р. Проте до початку 1925 р. робота не розпочиналася, оскільки з ОДПУ жодних 
організаційних розпоряджень щодо цього не надходило, не були визначені території, 
на яких ДПУ УСРР мало проводити розвідувальну роботу, а також характер самої ро-
боти, не було вирішено питання фінансування цієї діяльності. 

20 лютого 1925 р. ДПУ УСРР відправило на адресу Одеського, Подільського і Волин-
ського губвідділів директивного листа за № 15, в якому зазначалося:

«...ДПУ УСРР пропонує своїм прикордонним губвідділам негайно розпочати ін-
форматорське обслуговування 50-ти верстної прикордонної смуги Польщі та Ру-
мунії з метою висвітлення:

 9 Діяльності різного роду контрреволюційних організацій і розвідок, розміще-
них у межах 50-верстної смуги;

 9 Військових приготувань супротивника у цій смузі;
 9 Політико-економічного стану цієї ж смуги».

Цей лист можна вважати початком організації розвідувальної діяльно-
сті в Україні. Але, ця робота не була налагоджена належним чином через недостат-
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нє фінансування. Саме через ці та деякі інші причини становлення зовнішньої розвід-
ки в Україні йшло уповільненими темпами

Конкретні завдання розвідувальної роботи та її фінансування надійшли лише у березні 1925 р. 
У розпорядженні з Москви, зокрема, зазначалося:

«1. ДПУ УСРР розпочинає створювати закордонні резидентури у Польщі та Румунії для об-
слуговування територій: стосовно Польщі: Волині та Східної Німеччини з містами: Рівне, Ко-
вель, Холм, Люблін, Луцьк, Тернопіль, Станіслав, Львів і Перемишль; стосовно Румунії: Беса-
рабії, Буковини і Старої Румунії з містами: Кишинів, Чернівці, Бухарест, а також портами 
Констанца й Галац на Чорному морі...».

«— Завданням для вашої закордонної мережі у Польщі є:
а) висвітлення розвідувальної діяльності 5-ї експозитури 2-го відділу Польського Генерально-

го штабу з її постерунками;
б) обслуговування інформаційних відділів Волинського (Луцьк), Люблінського (Люблін), Тер-

нопільського (Тернопіль), Станіславського (Станіслав), Львівського (Львів) воєводств;
в) висвітлення діяльності 2-х відділень 2-го Люблінського, 6-го Львівського та 10-го Переми-

шльського корпусів;
г) висвітлення на вищезазначеній території діяльності білогвардійської еміграції, а також міс-

цевих політичних організацій і груп;
д) загальні спостереження за військовими приготуваннями на терені згаданих трьох корпусів 

(2-го, 6-го, 10-го).
Окрім цього, повинно також висвітлюватися політичне й економічне становище у вищезгада-

них регіонах.
— Завданням для вашої агентурної мережі в Румунії є:
а) висвітлення розвідувальної діяльності інформаційного бюро ІІІ-го корпусу в Кишиневі та 

його дивізійних відділеннях;
б) це ж завдання щодо інформаційного бюро № 4 у Яссах та його відділеннях;
в) спостереження за діяльністю розвідувального та контррозвідувального відділень Інформа-

ційного відділу Генерального штабу армії у Бухаресті в цілому та його російському секторі зокрема;
г) висвітлення діяльності Головного управління Генеральної Сигуранци і особливо її філій у 

Бессарабському та Буковинському округах;
д) накопичення інформації з питань політичного та економічного становища в країні і особли-

во у Бессарабії та Буковині;
є) висвітлення на вищезгаданій території діяльності білогвардійської еміграції;
ж) загальні спостереження за військовими приготуваннями в державі, зокрема на території III 

і IV корпусів, розташованих у прикордонній з СРСР зоні». 
Протягом перших десятиліть головні зусилля української радянської зовнішньої 

розвідки спрямовувалися на проникнення у білоемігрантські організації, в осередки 
Руху українських націоналістів. Мета — виявлення їхніх планів, філій та агентури на 
радянській території, компрометація ватажків і активних учасників згаданих органі-
зацій, запобігання можливим диверсійно-терористичним та іншим підривним акціям. 
Здійснювалося також проникнення у спецслужби іноземних держав, збирання інфор-
мації військового, науково-технічного та економічного характеру тощо.

Пріоритетними напрямами розвіддіяльності були окреслені: Польща, на терито-
рії якої після громадянської війни опинилася армія й уряд УНР, що являло собою за-
грозу більшовицькій владі в Україні, а також Румунія, з території якої Польща також 
здійснювала розвіддіяльність проти СРСР.

Розвідувальна діяльність органів держбезпеки УРСР  
у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

З початком воєнних дій у Європі акценти в діяльності розвідувальної служби дещо 
змінилися. Якщо в перші роки радянської влади переваги в роботі спецслужб надава-
лися боротьбі з підривною діяльністю білоемігрантських та націоналістичних органі-
зацій, то на початку Другої світової війни пріоритетом стало добування воєнної та еко-
номічної інформації стосовно можливих супротивників. Боротьба проти закордонних 
націоналістичних центрів на деякий час перемістилася на другий план.

Перед війною функції зовнішньої розвідки були зосереджені в Першому управлін-
ні Народного комісаріату державної безпеки.
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2-4. РОзВІдКа В пЕРІОд 1921 – НапРИКІНЦІ 1930-Х РОКІВ

Наприкінці червня 1941 року тільки-но створений Державний комітет оборони СРСР розгля-
нув питання про роботу зовнішньої розвідки, сформулювавши її завдання на період війни таким 
чином:

«У зв’язку з початком воєнних дій зовнішня розвідка має:
- налагодити роботу з викриття військо-політичних та інших планів фашистської Німеччини 

та її союзників;
- створювати та направляти в тил ворога спеціальні оперативні загони для проведення розві-

дувально-диверсійних операцій;
- надавати допомогу партійним органам у розгортанні партизанського руху в тилу противника;
- виявляти плани та наміри наших союзників, особливо Англії і США, стосовно СРСР і проблем, 

пов’язаних з післявоєнним облаштуванням;
- вести розвідку в нейтральних країнах (Іран, Туреччина, Швеція та ін.), щоб своєчасно запобіг-

ти їхньому альянсу з країнами «вісі», нейтралізувати там підривну діяльність гітлерівської аген-
тури й налагодити ведення з їхньої території розвідки проти Німеччини та її союзників;

- вести науково-технічну розвідку в розвинених капіталістичних країнах з метою зміцнення 
військового та економічного потенціалу СРСР».

У зв’язку з тим, що робота Першого управління щодо створення розвідувально-ди-
версійних груп і керівництва їх діяльністю в тилу ворога ставала дедалі масштабнішою 
і вимагала великої уваги, ЦК ВКП(б) визнав за доцільне поділити розвідку на два під-
розділи:

 9 Розвідуправління, що організовує та веде розвідку проти Німеччини та її со-
юзників, висвітлює політику США й Англії стосовно Радянського Союзу і країн «вісі» 
Берлін-Рим-Токіо, а також політику інших капіталістичних держав, які не брали 
участі у війні, веде науково-технічну розвідку, організовує контррозвідувальну ро-
боту за кордоном;

 9 Четверте управління, що організовує диверсійні групи в тилу ворога й забез-
печує керівництво цими групами.
Четвертий відділ НКВС та його обласні підрозділи з’явились в Україні вже в серпні 

1941 р. Система цих підрозділів перетворилась на основний інструмент таємної війни 
з агресором. На них покладалося завдання формування винищувальних батальйонів, 
диверсійних груп, партизанських загонів, керівництво їхньою оперативно-бойовою ді-
яльністю, добування розвідувальної інформації за лінією фронту. Широке розгортання 
підпільно-партизанської та розвідувально-диверсійної роботи на окупованій терито-
рії обумовило потребу визначити зафронтову діяльність органів безпеки як пріори-
тетний напрям. У зв’язку з цим у квітні 1942 р. 4-й відділ реорганізовано в 4-е управ-
ління НКВС УРСР.

У перші дні війни завдання організації розвідувально-диверсійної роботи в тилу наступаючих 
німецьких військ було покладено саме на зовнішню розвідку тому, що інші підрозділи органів 
держбезпеки не мали відповідних баз, інструкторів для кваліфікованої підтримки великої кіль-
кості необхідної агентури, підрозділів для виготовлення необхідних документів і напрацювання 
легенд для роботи у ворожому середовищі, технічних засобів зв’язку з агентурою на далекій від-
стані, шифрувальних та інших служб, які мала зовнішня розвідка.

На окупованій території України збройну боротьбу з ворогом вели партизанські загони й з’єд-
нання, які за природою їх формування можна поділити на три групи.

Перша група — це партизанські загони, які формувалися партійними радянськими органами 
на початку окупації території України.

Друга група — це партизанські загони, які утворювалися у тилу ворога самостійно за ініціати-
вою місцевого населення, військовослужбовців, котрі потрапили в оточення, тощо.

Третя група — це партизанські загони, оперативні центри й групи особливого призначення, 
які утворювалися на базі десантованих у німецький тил груп військовослужбовців Розвідуваль-
ного управління Генштабу Червоної Армії і 4-го управління НКВС.

Значна кількість партизанських загонів і груп (окрім спецпризначення) знаходились під ко-
мандуванням чекістів. Підтвердженням цього є те, що Український штаб партизанського руху очо-
лював чекіст генерал-майор Т. А. Строкач.

Найбільш ефективними були створення мобільних оперативних груп, здатних са-
мостійно вирішувати широке коло проблем. Особливо це стосувалося комплектуван-
ня спеціальних груп для роботи на територіях країн Східної Європи, щойно визволе-
них від німецько-фашистських окупантів.
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ЛЕКЦІЯ 2. ІстОРИЧНІ джЕРЕЛа та ОсНОВНІ ЕтапИ РОзВИтКу уКРаїНсьКОї РОзВІдКИ

Так, з жовтня 1944 р. на території Румунії почала діяти така перша група «Дакія». 
Вона відновила зв’язок з агентурою, виведеною до Румунії ще до війни, створила нові 
оперативні позиції, проникла в антирадянські формування, перехопила канали про-
сування агентури іноземних розвідок на територію УРСР.

Особливо слід відмітити роботу, яку провели українські розвідники на завершаль-
ному етапі війни. Вони підготували та вивели у глибокий тил відступаючих німецьких 
військ ряд добре підготовлених розвідників і агентів для подальшого їх використан-
ня як під час війни, так і у післявоєнний період. Ця агентура після війни залишилася у 
Європі, деяка була переведена за океан. Окремі з них використовувались українською 
розвідкою до 70-х років.

Діяльність розвідувальних органів України у післявоєнний 
період

Післявоєнні роки – це період активного протиборства розвідслужб, науково-тех-
нічної розвідки та «атомного шпигунства», ідеологічних диверсій і таємних операцій 
розвідок, а також протидії підпільному національно-повстанському руху в СРСР і, зо-
крема, в УРСР.

У 1946–1950 pp. в органах держбезпеки УРСР відбуваються певні структурні зміни. Так, в трав-
ні 1946 р. НКДБ перейменовується в Міністерство державної безпеки (МДБ), в структурі якого збе-
рігається Перше (розвідувальне) управління.

У період з травня 1947 р. до листопада 1951 р. в історії радянської розвідки відбулась реорга-
нізація органів розвідки і було створено Комітет інформації (КІ) при Раді Міністрів СРСР (Комі-
тет №4), до якого увійшли Перше головне управління МДБ, ГРУ Міністерства Збройних сил, а 
також розвідувальні та інформаційні структури ЦК ВКП(б), МЗС та Міністерства зовнішньої тор-
гівлі. У 1948 р. до складу МДБ СРСР перейшло Управління радників в країнах народної демокра-
тії і служби «EM» (еміграція) та «PK» (радянські колонії за кордоном). На основі згаданих під-
розділів в жовтні 1949 р. відповідним наказом МДБ СРСР було створено 1-е управління МДБ, на 
яке було покладено завдання управління зовнішньою контррозвідкою. Основними з цих завдань 
були: контррозвідувальне забезпечення радянських колоній за кордоном, виявлення та припи-
нення підривної діяльності контррозвідувальних органів капіталістичних країн і емігрантських 
центрів, спрямованої проти СРСР. У новоствореному підрозділі зовнішньої контррозвідки та за 
кордоном працювали і виконували розвідзавдання окремі співробітники підрозділів зовнішньої 
розвідки УРСР.

У червні 1950 р. в складі МДБ УРСР замість Першого управління створюється 1-й відділ, на 
який покладаються завдання з організації розвідувальної роботи за кордоном. 

У 1946 р. – на початку 50-х років в УРСР за участю органів державної безпеки актив-
но розгортається боротьба з підпільною діяльністю ОУН-УПА як на території західних 
областей України, так і за її межами, створюються оперативні можливості за кордоном 
та в місцях підпільного дислокування підрозділів УПА, а також посилюється діяльність 
закордонних резидентур по так званій «українській лінії».

Історію протистояння націоналістичного підпілля і радянської державної системи тривалий 
час «редагували» на користь правлячої політичної партії, закриваючи доступ до відповідних ар-
хівних документів того періоду. Частина архівів була вивезена до Москви і на сьогодні є недоступ-
ною для українських дослідників та використовується російськими спецслужбами при підготов-
ці тенденційних матеріалів для інформаційно-психологічного протиборства з нашою державою.

 У наш час доступ до документів за зазначеною проблематикою, що зберігаються у вітчизняних 
архівах, значно спрощено, однак при їх вивченні та дослідженні окремими фахівцями допуска-
ється упереджене ставлення до певних подій радянського періоду. Заради історичної справедли-
вості, на нашу думку, важливо здійснити реалістичне осмислення подій, пов’язаних з діяльністю 
ОУН-УПА та українського визвольно-повстанського руху в цілому, і правильно визначити роль 
та місце відповідних партійних структур, державних установ, спецслужб та розвідувальних орга-
нів у цьому протистоянні.

У березні 1954 р. створюється Комітет державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів 
УРСР, в якому функції підрозділу зовнішньої розвідки виконує 1-й відділ КДБ при Раді 
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2-5. РОзВІдКа РадЯНсьКОї дОбИ 

Міністрів УРСР. У серпні 1959 р. приймається рішення про створення Першого управ-
ління КДБ при Раді Міністрів УРСР (з липня 1978 р. — Перше управління КДБ УРСР).

60-ті роки XX ст. стали остаточною віхою у становленні української розвідки. У її 
системі з’явилися нові регіональні підрозділи, а в структурі центрального апарату КДБ 
при Раді Міністрів УРСР були створені підрозділи, на які покладалися нові розвідуваль-
ні завдання, що відповідали безпосереднім інтересам радянської України і лише іноді 
узгоджувалися з Центром.

На початку 70-х років невеликий за чисельністю розвідвідділ КДБ при РМ УРСР пе-
ретворився на солідну, повноцінну розвідувальну службу, яка вирішувала практично ті 
ж завдання, що й Центр, хоч, зрозуміло, менші за обсягом. Варто відзначити, що ПГУ 
КДБ СРСР, будучи керівним органом для 1-го Управління КДБ при РМ УРСР, ніколи 
не диктувало, що і як потрібно робити.

На той час в радянській Україні функціонувало 24 регіональних розвідувальних під-
розділи. Це значно більше, ніж в інших республіках Радянського Союзу, наприклад, у 
РРФСР було 11 розвідпідрозділів.

У 80-х роках ХХ ст. перед зовнішньою розвідкою стояли такі завдання:
- своєчасно відслідковувати і доповідати політичному керівництву Радянського Союзу таємну 

інформацію про воєнно-політичні задуми США і НАТО щодо СРСР та інших соціалістичних дер-
жав, спроби Заходу дестабілізувати обстановку в них та змінити співвідношення сил на міжна-
родній арені на свою користь;

- інформувати Центр про нові види озброєнь, особливо тих, які можуть з’явитися при реаліза-
ції Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ) США і створити реальну загрозу безпеці СРСР та кра-
їнам Варшавського договору;

- не прогледіти підготовку США до завдання першого ядерного удару проти СРСР та його со-
юзників;

- уважно слідкувати за підривною діяльністю спецслужб США та інших країн НАТО, спрямо-
ваною на дестабілізацію внутрішньополітичного становища в СРСР і ліквідацію соціалістичного 
устрою в інших країнах, прогресивних режимів у «третьому світі»;

- на основі отриманої розвідувальної інформації проводити активні заходи з метою надання 
сприяння зовнішньополітичному курсу Радянського Союзу;

- уважно слідкувати за появою нових розробок в галузі науки і техніки в розвинутих капіта-
лістичних країнах, своєчасно добувати та направляти до Центру зразки техніки і технологій для 
їх впровадження в народне господарство СРСР.

У кінці 1987 р. – на початку 1988 р. відбулася остання в радянський період реоргані-
зація структури підрозділів української зовнішньої розвідки і ця структура 1-го Управ-
ління КДБ УРСР проіснувала до 28 грудня 1991 p.

Окремою сторінкою в діяльності підрозділів зовнішньої розвідки УРСР радянського 
періоду є участь співробітників зовнішньої розвідки у подіях в Афганістані (1979–1989).

Розвідувальною діяльністю займався не тільки республіканський центральний апа-
рат української зовнішньої розвідки в Києві, але й підпорядковані йому регіональні 
розвідувальні підрозділи (відділення і відділи). Таким чином, можливості, які мала 
українська розвідка, визначили її провідну роль у системі радянської зовнішньополі-
тичної розвідки (ПГУ КДБ СРСР), коли вона стала не тільки найчисельнішою, але й 
найбільш продуктивною розвідувальною структурою, що особливо проявилось у 70-ті 
та 80-ті роки минулого століття.

Представники радянської  зовнішньої розвідки, які народилися і виросли в Україні 
чи утвердилися як розвідники саме на українській землі, за результатами своєї робо-
ти назавжди вписали своє ім’я до когорти світових найвизначніших розвідників. Серед 
них, зокрема, Герої Радянського Союзу М. Прокоп’юк, І. Кудря, розвідники і резиден-
ти М. Фортус, О. Святогоров, М. Гефт, К. Богомазов, В. М’якушко, А. Баронін, Ф. Хіль-
ко, М. Глущенко, А. Отрощенко та багато-багато інших.
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Що стосується воєнної розвідки, то в Україні за радянських часів були територіальні 
складові воєнної розвідки — органи управління і військові частини розвідки. В складі 
штабів Прикарпатського, Київського і Одеського військових округів та Чорноморського 
флоту діяли 2-гі (розвідувальні) управління з відповідними комплектами сил і за-
собів розвідки. Крім того, на території України дислокувалися окремі частини розвідки 
центрального підпорядкування, сили і засоби розвідки армій ППО і повітряних армій.

Імена українських воєнних і військових розвідників назавжди вписані золотими літерами до 
світової історії розвідки. Серед них — представники керівного складу воєнної розвідки Герой Ра-
дянського Союзу генерал-лейтенант І. Проскуров, Герой України генерал-лейтенант К. Дерев’янко; 
керівники оперативної розвідки: генерал-майори Я. Іщенко, О. Камінський, І. Ленчик, Н. Соркін, 
М. Черних, В. Кузовенко, І. Таушанов, В. Дунець, О. Петрохалко, В. Кокорін; розвідники-нелегали 
стратегічної агентурної розвідки: Герої Радянського Союзу С. Кремер і Я. Черняк, а також О. Ско-
рий, М. Волосюк, А. Гуревич, С. Побережник, М. Штерн; оперативні розвідники: Герой України  
Є. Березняк, Герої Радянського Союзу А. Бринський, П. Вершигора, К. Гнідаш та В. Щербина, а 
також Д. Кеймах, А. Мегера, В. Троян; військові розвідники М. Купянський, Є. Курузова, В. По-
пов, Д. Матюшенко, І. Васильченко, П. Косіцин, В. Левицький та багато-багато інших. За радян-
ських часів близько 600 воєнним розвідникам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, 
а тисячі відзначені високими державними нагородами.

2-6. СТВОРЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ

Після розпаду Радянського Союзу і відновлення у серпні 1991 р. своєї незалежності 
Україна опинилася в центрі геополітичного протистояння між Росією і Заходом. Про-
тидіяти новим викликам і загрозам можна було, лише створивши ефективну систему 
державного будівництва та національної безпеки з усіма елементами, притаманними 
сучасній державі.  

Важливою складовою системи національної безпеки держави постали її розвідуваль-
ні органи, будівництво яких розпочалося практично разом із будівництвом нової суве-
ренної і незалежної України.

Створення розвідувального органу зовнішньої розвідки України
Зовнішня розвідка незалежної України формувалася на базі 1-го (розвідувального) 

управління КДБ УРСР з відповідним комплектом сил і засобів розвідки та територіаль-
них підрозділів — 1-х (розвідувальних) відділів обласних управлінь КДБ УРСР.

У вересні 1991 р. була створена Служба національної безпеки України, до складу 
якої і увійшло 1-ше (розвідувальне) управління. Водночас розпочи нається ро-
бота з утворення окремого розвідувального підрозділу зовнішньої розвідки. Вже 28 
грудня 1991 р. наказом Голови СНБ України затверджується нова організаційно-штат-
на структура Головного управління розвідки СНБ України (з березня 1992 р. — 
ГУР СБ України).

Наприкінці 2000 р. ГУР СБ України, відповідно до Указу Президента України від 14 
серпня № 972/2000, набуло статусу національного розвідувального органу, що дава-
ло можливість координувати всю розвідувальну діяльність держави.

Важливою віхою на шляху розвитку розвідувальних органів нашої держави, зміцнен-
ня правових засад їх діяльності стало ухвалення у березні 2001 р. Закону України «Про 
розвідувальні органи України», який визначив правові основи організації і функціо-
нування державних органів, що здійснюють розвідувальну діяльність. Законом впер-
ше були визначені базові терміни, зокрема, «розвідувальна діяльність», «розвідуваль-
на інформація», принципи, методи і засоби діяльності та ін.
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Зокрема, вперше було розтлумачене визначення «розвідувальні органи 
України» — спеціально уповноважені законом державні органи на здійснення 
розвідувальної діяльності з метою захисту національних інтересів України від зов-
нішніх загроз. Статус розвідувальних органів України визначено для  Служби зов-
нішньої розвідки України; розвідувального органу Міністерства оборони України 
(Головне управління розвідки МО України); розвідувального органу спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони держав-
ного кордону (Управління розвідки Адміністрації державної прикордонної служ-
би України).

У лютому 2004 р. на базі Головного управління розвідки та Головного управління 
«Р» Служби безпеки України створено Департамент розвідки СБ України. 

14 жовтня 2004 р., Указом Президента України «Про Службу зовнішньої розвідки 
України» зовнішня розвідка відокремлена від правоохоронної діяльності. З того часу 
СЗР України функціонує як самостійний державний орган, створений на базі розвіду-
вальних підрозділів СБ України. 

Ще через рік, 1 грудня 2005 р., Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Служ-
бу зовнішньої розвідки України». На його підставі була розроблена нова концепція ді-
яльності СЗР України та здійснено необхідні організаційно-структурні перетворення. 

Згідно з цім Законом до складу СЗР України ввійшли апарат Голови Служби зов-
нішньої розвідки, підрозділи агентурної та технічної розвідки, інформаційно-аналі-
тичний, оперативно-технічний, власної безпеки, підрозділи забезпечення, навчальні 
заклади. Для виконання покладених на зовнішню розвідку завдань створені терито-
ріальні підрозділи.

Керівниками розвідувального органу зовнішньої розвідки від початку проголошен-
ня незалежності України були: генерал-майори Г. Ковтун, О. Шарков, В. Абрамов, ге-
нерал-лейтенанти Л. Рожен, О. Черевань, генерал-майор О.Синянський, генерал армії 
України М. Маломуж, генерал-полковник Г. Ілляшов, генерал-лейтенант В. Гвоздь, Є. 
Божок, генерал-лейтенант В. Бухарєв (з 11.06.2019 р.).

Створення розвідувального органу Міністерства оборони 
України

Процес створення воєнної розвідки України розпочався наприкінці 1991 р. на базі 
розвідувальних управлінь (відділів) Київського, Одеського і Прикарпатського військо-
вих округів, 8-ї армії протиповітряної оборони, чотирьох повітряних армій та частко-
во Чорноморського флоту. 

В лютому 1992 р. формування системи управління української воєнної розвідки роз-
почалося зі створення Управління розвідки і радіоелектронної боротьби Го-
ловного штабу Збройних Сил України (надалі — Управління розвідки ГШ). 

Подальші кроки вимагали усунення проблем розгортання структур воєнної страте-
гічної розвідки. У результаті проведеної роботи, згідно з Указом Президента України 
від 7 вересня 1992 р., у структурі Міністерства оборони України було створено Управ-
ління воєнної стратегічної розвідки МО України.

Отже, за питання організації та ведення воєнної розвідки в складі ЗС України відпо-
відало два органи управління розвідкою, що призводило до дублювання процесу керів-
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ництва її складовими компонентами. Тому 6 липня 1993 р. згідно з Указом Президента 
України на базі Управління розвідки Головного штабу Збройних Сил та Управління во-
єнної стратегічної розвідки Міністерства оборони розпочалося формування Головно-
го управління військової розвідки Міністерства оборони України (з 14 квітня 
1994 р. — Головне управління розвідки Міністерства оборони України, ГУР 
МО України). З того часу почала розвиватися комплексна, ефективна та багаторів-
нева система воєнної розвідки Збройних Сил України.

В березні 2001 р. згідно з Законом «Про розвідувальні органи України» Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України набуло статусу спеціального орга-
ну державної влади, яке веде розвідку у воєнній,  воєнно-політичній, воєнно-техніч-
ній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній сферах.

Згідно з Законом «Про розвідувальні органи України» ГУР МО України активно 
співпрацює практично з усіма воєнними розвідками провідних країн світу, насампе-
ред з спецслужбами тих країн, з якими збігаються національні інтереси України.

Особливо слід відзначити досвід співпраці в рамках участі українських військово-
службовців у миротворчих (коаліційних) операціях. У 2003 р. вперше з часів створення 
Збройних Сил України до складу миротворчого контингенту, що виконував завдання 
за межами держави (Ірак), увійшли органи управління та підрозділи воєнної розвідки. 

Керівниками воєнної розвідки у різні часи були генерал-лейтенант О. Скіпальський, 
генерал-полковник І. Смешко, генерал-полковник В. Палій, О. Галака, генерал-лейте-
нант В. Гвоздь, генерал-полковник С. Гмиза, генерал-майор Ю. Павлов, генерал-лей-
тенанти В. Кондратюк, В. Бурба.

Створення розвідувального органу Державної прикордонної 
служби України

Оперативно-розшукові підрозділи Прикордонних військ України, на які поклада-
лося виконання розвідувальних завдань, були створені ще в листопаді 1991 р. на базі 
розвідувальних відділів Західного прикордонного округу КДБ СРСР та його прикор-
донних загонів. Однак днем утворення власне прикордонної розвідки України вважа-
ється 22 лютого 1992 р. — дата підписання Головою Державного комітету у справах 
охорони кордону України (Держкомкордон) — Командувачем Прикордонних військ 
України Наказу «Про затвердження штатної структури Державного комітету у спра-
вах охорони кордону України», зокрема й Оперативно-розшукового управління 
як центрального підрозділу та органу управління оперативно-розшуковими підрозді-
лами Прикордонних військ України.

У березні 2001 р. з ухваленням Верховною Радою Закону «Про розвідувальні органи 
України», прикордонна розвідка стала повноцінним суб’єктом системи розвідувальних 
органів України, яка здійснює розвідувальну діяльність у сферах прикордонної та іммі-
граційної політики,  а  також  в  інших сферах, що стосуються питань захисту держав-
ного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні.

У квітні 2002 р. на базі Оперативно-розшукового управління та оперативно-розшу-
кових підрозділів Прикордонних військ, було створено окремий розвідувальний орган 
— Департамент прикордонної розвідки Держкомкордону України, який у 2003 р. 
реорганізований в Управління розвідки Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України (УР АДПС).  
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ВИсНОВКИ

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи етапи розвитку української розвідки, ми виокремили пи-

тання, пов’язані із суто розвідницькою діяльністю спецслужб та показали їхню діяль-
ність в контексті історичних подій, що відбувалися на теренах української землі.

Основними висновками, при цьому, можна вважати:

 9 зародження розвідки за часів Київської Русі стало предтечею її подальшого удо-
сконалення в часи існування Козацької республіки в XVII столітті;

 9 результати вивчення діяльності розвідки в період Центральної Ради (з часу про-
голошення УНР), Гетьманату, Директорії, ЗУНР, підходи до визначення завдань і 
структури спецслужб, організація їхньої діяльності мали традиційний (класичний) 
характер;

 9 розвідники Руху українських націоналістів віддано служили своїй втраченій 
Батьківщині, прагнули її визволення, навіть за допомогою багнетів інших держав 
тогочасного світу. В цьому полягає і велич, і трагедія патріотів України, які у ті бу-
ремні роки закладали підґрунтя сьогодення, бачили нашу державу вільною та по-
тужною, а головне незалежною;

 9 практична діяльність української зовнішньої розвідки починається з 1925 року. 
У період Другої світової війни українська розвідка внесла вагомий внесок у боротьбу 
з фашистським агресором на території України, а після звільнення території Укра-
їни від німецько-фашистських загарбників — приймала активну участь по розгор-
танню партизанського руху на землях Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини. Ді-
яльність у складі зовнішньої розвідки радянської держави обумовила в подальшому 
виникнення самостійної української зовнішньої розвідки.

Спеціальні служби будь-якої держави завжди оповиті завісою таємності. Їх структу-
ра, фінансування та операції не обговорюються так широко в суспільстві, парламенті та 
ЗМІ, як діяльність інших державних органів. Саме тому одна з головних проблем діяль-
ності спецслужб в демократичній країні полягає у дотриманні балансу між вимогами 
таємності з метою забезпечення ефективності роботи та відкритістю для суспільства.

Баланс між відкритістю і таємністю в діяльності спецслужб не може бути забезпе-
чено раз і назавжди. Цей процес залежить від розвитку міжнародної і внутрішньої си-
туації в країні, низки інших обставин, у т.ч. рівня безпекової культури громадянського 
суспільства. Саме для цього, тобто підвищення рівня його обізнаності у цих питаннях, 
слугуватиме вказана лекція.
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2. Розвідки періоду Київської Русі.
3. Козацька розвідка.
4. Розвідувальні органи Запорізької Січі.
5. Розвідувальні органи у війську Богдана Хмельницького.
6. Розвідувальна діяльність  козаків періоду національно-визвольної війни україн-

ського народу.
7. Розвідка у період Української революції 1917-1920 рр.
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10. Розвідувальна діяльність Руху українських націоналістів.
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12. Розвідувальні органи України в передвоєнний період (1925–1939 рр.)
13. Розвідувальна діяльність органів держбезпеки у роки Другої світової війни.
14. Діяльність розвідувальних органів України  у післявоєнний період. 
15. Завдання зовнішньої розвідки у 80-ті роки минулого сторіччя.
16. Становлення сучасних українських спеціальних служб після розпаду Радянсько-

го Союзу.

ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. гвоздь В. І. Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави. 

Київ, борисфен Інтел, 2018
2. гвоздь В. І. Воєнна розвідка україни на зламі другого тисячоліття. — К. : борисфен Інтел, 

2017
3. Вєдєнєєв д. В., биструхін г. с. меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка Руху українських 

націоналістів та упа. 1920-1945. – К.: генеза, 2006
4. Керівники української зовнішньої розвідки/авт.-упоряд.: В. д. Хоменко, О. В. скрипник, 

І. м. Шиденко, І. В. білоконь, В. О. Романюк. — К. : Ярославів Вал, 2010
5. скрипник О. В. український слід в розвідці. К.: Ярославів Вал, 2009
6. сідак В. C., Вронська т. В., скрипник О. В. спеціальні служби україни від найдавніших 

часів і до сьогодення: у 5-ти томах — К. : прометей, 2018
7. уривалкін О. м. таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території україни). — 

К. : КНт, 2007



29

джЕРЕЛа та РЕКОмЕНдОВаНа ЛІтЕРатуРа

ДЖЕРЕЛА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Баронін А. Історичний досвід становлення і діяльності підрозділів української 

зовнішньої розвідки радянського періоду (1920-1991 рр.) в контексті розбудови 
СЗР України (організаційно-правові, оперативні та освітньо-професійній аспек-
ти діяльності зовнішньої розвідки). Навчальний посібник / А.В. Баронін, В.О. Ро-
манюк. – К., 2011 

2. Біла книга 2007: Служба безпеки та розвідувальні органи України. — К. : 2001
3. Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни. — Львів: Га-

лицька видавнича спілка, 2007
4. Внешняя разведка/сост. Карпов В. Н. — М. : 21 век-Согласие, 2000
5. Внешняя разведка в 60-х годах [Електронний ресурс]. http://www.svr.gov.ru/

history/stage09.htm
6. Военная разведка России. — М. : Русская разведка, 2012. — 560 с.; [Електронний 

ресурс] / Фонд ветеранів військової розвідки України. — Режим доступу :  http://
vrazvedka.com/

7. Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. «Повстанська розвідка діє точно й відважно…». До-
кументальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації укра-
їнських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950 роки: Моно-
графія. – К.: К.І.С., 2006

8. Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпід-
розділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті роки: Монографія. 
– К.: К.І.С., 2007

9. Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка Руху укра-
їнських націоналістів та УПА. 1920-1945. – К.: Генеза, 2006

10. Гвоздь В. І. Воєнна розвідка України на зламі другого тисячоліття. — К. : Борис-
фен Інтел, 2017

11.  Гвоздь В. І. Відзначаймо справжні українські дати! До сторіччя створення спеці-
альних і розвідувальних органів Держави. http://bintel.com.ua/uk/article/szru100/

12. Гвоздь В. І. До 100-річчя створення воєнної розвідки України. http://bintel.com.
ua/uk/article/03-07-100/

13. Гвоздь В. І. Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності дер-
жави. Київ, Борисфен Інтел, 2018

14. Гордиевский О., Эндрю К. КГБ: История внешнеполитических операций от Ле-
нина до Горбачева. Перев. с англ. — М. : Нота Бене, 1992

15. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Вид. 2-ге. — К. : Львів, 1913
16. Грушевський М. Ілюстрована історія України. К., 1992
17. Дацків І. Б. Українська дипломатія (1917–1923 рр.) у контексті світової історії: Мо-

нографія. — Тернопіль : Крок, 2013
18. Довженюк В. І. Військова справа в Київській Русі (Науково-популярний нарис). 

К.: АН УРСР,1950
19. Закон України «Про розвідувальні органи України» [Електронний ресурс] / Вер-

ховна Рада України 1994—2018. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2331-14

20. Запорожці: До історії козацької культури/Упоряд. тексту, передм. І. Кравчен-
ко. — К. : Мистецтво, 1993

21. История российской внешней разведки. В 6 томах. — М. : Международные отно-
шения, 2014

22. Карамзин Н. М. История государства российского. Книга I, т. 1. — М. : Эксмо, 2016



30

ЛЕКЦІЯ 2. ІстОРИЧНІ джЕРЕЛа та ОсНОВНІ ЕтапИ РОзВИтКу уКРаїНсьКОї РОзВІдКИ

23. Керівники української зовнішньої розвідки/авт.-упоряд.: В. Д. Хоменко, О. В. 
Скрипник, І. М. Шиденко, І. В. Білоконь, В. О. Романюк. — К. : Ярославів Вал, 
2010

24. Кирпиченко В.А. Разведка: лица и личности. — Изд. 2-е, допол. — М. : Междуна-
родные отношения, 2001

25. Книш З. Становлення ОУН. — К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1994
26. Ковтун Г. К. Философия разведки. – К.: Видавничий дім «Журнал Президент», 

2001
27. Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. — СПб. : Нева ; — М. : Ол-

ма-пресс, 2001
28. Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной 

разведки. Кн. 2. — М. : Олма-пресс, 2000
29. Колпакиди А. И. Спецслужбы Российской империи. — М. : Яуза, 2010
30. Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С. Історія Укра-

їнського війська. Т.1. (Друкується за виданням Івана Тиктора: Львів, 1936; Вінні-
пег, 1953). – К.: Варта, 1994

31. Кучернюк М. Підпільні сили Богдана Хмельницького. «Жовтень», 1978
32. Литвин М. р., Науменко К. Є. Збройні сили України першої половини ХХ ст. Ге-

нерали і адмірали/Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — 
Львів ; Х. : Сага, 2007

33. Літопис УПА Нова серія...// Збірник на пошану генерала Романа Шухевича. – 
Мюнхен, 1990

34. Мірчук П. Нарис історії ОУН / П. Мірчук. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 1968
35. Очерки истории российской внешней разведки: в 6-ти томах. — М. : Междуна-

родные отношения, 1999–2006
36. Павлов В. Г.  Операция «Снег». — М. : Гея, 1996
37. Плугин В. Разведка была всегда… Заново прочитанные страницы истории спец-

служб от начала Киевской Руси до конца Российской империи/В. Плугин, А. Бог-
данов, В. Шеремет. — М. : Армада, 1998

38. Повесть временных лет. / [Рос. акад. наук]; Подгот. текста, пер., ст. и коммент. 
Д. С. Лихачева; Под ред. В. И. Адриановой-Перетц; [Доп. М. Б. Свердлова]. — 2-е 
изд., испр. и доп. — СПб. : Наука, 1996

39. Розвідка Запорізької Січі. http://gur.mil.gov.ua/content/retro1.html
40. Свод древнейших письменных известий о славянах: в 2-х т. — М. : Восточная ли-

тература РАН, 1994–1995
41. Сергійчук В. Розвідка Богдана Хмельницького // Дніпро, 1982
42. Система безопасности СССР. 1945–1991. Структура. Функции. Руководство. Исто-

рия (Дело оперативной подборки №1) / Сост. Шевякин А. П. — Изд. 3-е. — М., 
2011

43. Скрипник О. В. Розвідники, народжені в Україні. - К.: Ярославів Вал, 2011
44. Скрипник О. В. Таємний легіон української революції. К.: Ярославів Вал, 2015
45. Скрипник О. В. Український слід в розвідці. К.: Ярославів Вал, 2009
46. Смолій В. А., Котляр М. Ф., Степанков В. С. Спеціальні служби України від най-

давніших часів і до сьогодення: У 5-ти томах. Т. 1: Спецслужби України у ІХ – се-
редині ХVІІ ст. : Наук. вид. — К. : Прометей, 2017

47. Соколов В. Военная агентурная разведка. История вне идеологии и политики. — 
М. : Центрполиграф, 2013

48. Соловьев С. М. Сочинения. История России с древнейших времен. Том 1. М.: 1988



31

джЕРЕЛа та РЕКОмЕНдОВаНа ЛІтЕРатуРа

49. Соловьев С. М. Сочинения. История России с древнейших времен. — Том 1. — М. : 
Голос : Колокол-Пресс, 1988

50. Соцков Л. Ф. Неизвестный сепаратизм: На службе СД и Абвера: Из секретных 
досье разведки — М. : Рипол класик, 2003

51. Спецслужби УНР 20—30 років минулого сторіччя в архівних документах розвід-
ки. — К. : Служба зовнішньої розвідки України, Галузевий державний архів, 2017

52. Срібна сурма. Спогади й матеріали до діянь Української Військової Організації. — 
Торонто: «Срібна сурма», Б.р. — Зб. 1. — C. 66; Книш З. Власним руслом. — То-
ронто : Срібна сурма, 1966

53. Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648–1657). — Вид. 
3-те, переоб. і розш. — Кам’янець-Подільський, 2008

54. Структура СЗР України. http://www.szru.gov.ua/
55. Суворов В. Советская военная разведка. Как работала самая могущественная и са-

мая закрытая разведывательная организация ХХ века. — М. : Добрая книга, 2016
56. Сідак B. C., Степанков B. C. З історії української розвідки та контррозвідки (на-

риси). К., 1995
57. Сідак В. С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення: У 

5-ти томах. Т. 2: Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 
1917–1921 рр.: Наук. вид. — К. : Прометей, 2017

58. Сідак В. C., Вронська Т. В., Скрипник О. В. Спеціальні служби України від найдав-
ніших часів і до сьогодення: У 5-ти томах. Т. 3: Спецслужба Військового міністер-
ства Державного Центру УНР в екзилі: наук. вид. — К. : Прометей, 2018

59. Сідак В. C., Вронська Т. В. Спецслужби держави без території: люди, події, фак-
ти (військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926—1936 рр.). Моно-
графія. — К. : Темпора; Видавництво Національної академії СБ України, 2003

60. Сідак В. C. Національні спецслужби в період української революції 1917-1921 рр. 
(невідомі сторінки історії): монографія / Сідак В. C. – К.: Видавничій дім «Аль-
тернативи», 1998

61. Сідак В. C. Особливості розвідувальної діяльності військової спецслужби Дер-
жавного Центру УНР в екзилі у міжвоєнний період / Сідак В.C. // «Воєнна істо-
рія», – 2002

62. Сідак В. С., Степанков В. С. З історії української розвідки та контррозвідки: (На-
риси). — К. : Ін-т СБ України, 1994

63. Телеховський Ю. Г. Історичні передумови виникнення української розвідки (від 
доби Громадянської війни до Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.). К., 2005

64. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–
1921): Наукове видання. — К. : Темпора, 2007

65. Тинченко Я. Українські збройні сили березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організа-
ція, чисельність, бойові дії): наукове видання. — К. : Темпора, 2009

66. Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т.2. — М. : Кучко-
во поле, 2006

67. Уривалкін О. М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території Укра-
їни). — К. : КНТ, 2007

68. Цибулькін В. В., Рожен Л. М., Вєдєнєєв Д. В. та ін. Нариси з історії розвідки 
суб’єктів державотворення на теренах України/ Заг.ред. П. Д. Морозов. – К.: 
«Преса України», 2011

69. Чугуєнко М. Україна, яка шокує: Лабіринти історії. — Х. : Книжковий Клуб Сі-
мейного Дозвілля, 2005



32

ЛЕКЦІЯ 2. ІстОРИЧНІ джЕРЕЛа та ОсНОВНІ ЕтапИ РОзВИтКу уКРаїНсьКОї РОзВІдКИ

70. Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. — Німеччина, Мюн-
хен: Дніпрова хвиля, 1958

71. Шевчук В. Козацька держава. — К. : Абрис, 1995
72. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. — К. : Наукова думка, 

1990–1991
73. Ярмоленко А. І., Тополенко В. К. З історії розвідки і контррозвідки в Україні за 

часів Київської Русі і козацької доби. К., 1993
74. Ярухин Ю. М. Великая Отечественная. Начальники разведки фронтов, армий, 

флотов, флотилий. — К. : Военная разведка, 2013
75. Ярухин Ю. М. Военные разведчики. 1918–1945 гг.: биографический справочник. 

— К. : Довіра, 2010
76. Ізборник. Повчання Володимира Мономаха. http: litopys.org.ua/pvlyar/yar09.htm

ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО-ФРАГМЕНТИ

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_1_Orlik.mp4

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_2_r_unr.avi

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_3_skoropadski.mp4

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_4_infoburo.mp4

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_5_krasovski.mp4

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_6_borginsky.mp4

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_7_konovalec.mp4

https://bintel.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/2_8_r_inr_finish.mp4


