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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Україна має багату військову історію, 

адже століттями українці захищали свої землі від ворогів, були 

військовослужбовцями у складі армій різних країн. Дослідження військового 

реформування на українських землях у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. становить значний науковий та практичний інтерес. В цей 

період на українських землях були створені нові військово-територіальні 

одиниці – Київський, Одеський та Харківський військові округи, здійснювався 

процес формування кадрової армії на засадах загальної військової повинності; 

відбувалося її переозброєння; збільшення кількості підготовлених до бойових 

дій військових підрозділів та резерву; скоротився термін проходження 

військової служби; вдосконалювалася підготовка офіцерських кадрів; 

збільшилася кількість військово-навчальних закладів, доступ до яких отримала 

більшість населення.  

Розробка зазначеної наукової проблеми дає можливість проаналізувати 

вплив військових реформ на стан боєздатності імперської армії, який виявився 

у війнах Російської імперії проти Туреччини та Японії. З іншого боку, набутий 

досвід військових дій, був використані у подальшій модернізації російської 

армії. Дослідження зазначеної теми дозволяє з’ясувати успіхи та недоліки цього 

процесу, його економічні та соціальні аспекти, вплив реформ на українське 

суспільство, роль особистостей військових міністрів, командувачів округів у 

здійсненні реформ. 

Досвід цієї військової модернізації використовувався під час визвольних 

змагань українського народу при формуванні армій Української Народної 

Республіки, Української держави, Західноукраїнської Народної Республіки, що 

сприяло процесу нарощування боєздатності тогочасного українського війська. 

Він може корисним також для реалізації планів сучасного реформування 

Збройних сил України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до комплексної наукової теми 

кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету 

«Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення» (державний 

реєстраційний номер 0118U003556). 

Об’єктом дослідження є реформування збройних сил та системи 

військового управління Російської імперії на українських землях у другій 

половині XIX – на початку XX ст. 

Предмет дослідження – здійснення військових реформ на території 

підросійської України в зазначений період. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від 1862 р. до 1914 р. 

Нижня хронологічна межа – 1862 р. – обумовлена, по-перше, початком 

реформування російської імператорської армії та впровадженням військово-

окружної системи на українських землях; по-друге, соціальними та 

політичними процесами, що відбувалися у Російській імперії та мали вплив на 
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військове реформування. Верхня хронологічна межа – 1914 р. – обумовлена 

початком Першої світової війни, вступом до неї Російської імперії, 

розгортанням активних військових дій на території підросійської України, що 

обумовило припинення реформ.  

Територіальні межі охоплюють українські землі у складі Російської 

імперії в межах Київського, Одеського та Харківського військових округів 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Враховані територіальні зміни, пов’язані 

з ліквідацією у 1888 р. Харківського військового округу, частина якого була 

передана до складу Київського військового округу. 

Мета дослідження – проаналізувати напрями здійснення військових 

реформ на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– з’ясувати стан наукової розробки теми, охарактеризувати джерельну базу, 

окреслити теоретико-методологічні засади дослідження;  

– розглянути процес впровадження військово-окружної системи на 

українських землях у 60-ті роки ХІХ ст.;  

– проаналізувати процес військового реформування у 70-ті роки ХІХ ст.;  

– з’ясувати особливості модернізації імперських збройних сил на теренах 

України наприкінці ХІХ ст.;  

– охарактеризувати стан російської армії на українських землях на початку 

ХХ ст.; 

– проаналізувати суперечливі тенденції військового реформування на 

теренах підросійської України у 1900–1905 рр.;  

– розглянути військові та соціальні аспекти розвитку імперської армії  на 

українських землях (1906–1914 рр.);  

– узагальнити розглянуті процеси військового реформування на території 

України.  

Методологічною базою дослідження є принципи історизму, 

об’єктивності, всебічності. Для досягнення поставлених у роботі мети та 

завдань застосовано загальнонаукові (аналізу і синтезу, індукції та дедукції), 

спеціально-історичні (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-

компаративний, проблемно-хронологічний, ретроспективний, архівної 

евристики) методи дослідження.  

Наукова новизна дослідження обумовлена постановкою проблеми в 

якій здійснення військових реформ на території України в другій половині          

ХІХ – на початку ХХ вперше в українській історіографії стали предметом 

спеціального дослідження.  

 вперше:  

– визначено теоретико-методологічні засади дослідження військових 

реформ на території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

– здійснено комплексне дослідження реформування військово-окружної 

системи на території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. як 

складової частини розвитку української військової справи та розбудови 

національних збройних сил; 
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– запропоновано періодизацію реформування військових округів на 

території України у досліджуваний період; 

– охарактеризовано якісні та кількісні показники їх діяльності;  

– відтворено цілісну картину реформування військово-окружної системи на 

території підросійської України; 

– уведено до наукового обігу документальні матеріали з фондів 

Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного 

архіву Одеської області, Державного архіву Харківської області, що дозволило 

виявити новий фактичний матеріал з теми дослідження про здійснення 

військових реформ на території України в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст.; 

уточнено:  

– місце українських земель у здійсненні військових реформ в Російській 

імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

– відомості щодо нормативно-правового забезпечення реформування 

військових округів на території України; 

– роль військових навчань у посиленні боєздатності збройних підрозділів 

Російської імперії на українських землях; 

набули подальшого розвитку:  

– дослідження регіональної специфіки розвитку військово-окружної 

системи на території України;  

– вивчення діяльності військово-навчальних закладів на українських 

землях; 

– питання щодо значення військового реформування округів на території 

України для створення національних українських військових формувань.  

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

отриманих результатів для подальших наукових розробок Матеріали 

дослідження можуть бути використаними викладачами ЗВО у викладанні курсу 

історії України та тематичних спецкурсів, при підготовці уроків з історії 

України у закладах освіти та в поширенні історичних знань у середовищі 

шкільної молоді. Отримані у дослідженні теоретичні положення та результати 

можуть стати підґрунтям для підготовки матеріалів для енциклопедичних 

видань, методичних посібників.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним дослідженням, в якому викладено авторський погляд на проблему 

здійснення військових реформ на території України в другій половині ХІХ– 

початку ХХ ст. Наукові результати дисертації належать особисто автору і 

становлять його внесок у дослідженні історії України Нового часу.  

Апробація результатів дослідження. Фактологічні та методологічні 

аспекти теми дисертаційної роботи знайшли відображення в наукових 

доповідях, представлених автором на наукових семінарах кафедри історичних 

дисциплін на науково-практичних конференціях різного рівня: 



4 

 

міжнародних: «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» 

(м. Ужгород, 08–09 квітня 2016 р.); «Актуальні проблеми гуманітарних та 

природничих наук» (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 р.); «Перспективи розвитку 

сучасної науки» (м. Львів, 02–03 грудня 2016 р.). 

всеукраїнських: «Україна і світ: проблеми історії» (м. Маріуполь, 

27 листопада 2015 р.); «Україна у світовому історичному просторі 

(м. Маріуполь, 8 квітня 2016 р.); «Україна у світовому історичному просторі» 

(м. Маріуполь, 21 квітня 2017 р.); «Україна у світовому історичному просторі» 

(м. Маріуполь, 20 квітня 2018 р.); «Україна у світовому історичному просторі» 

(м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р.).   

університетських: декада студентської науки МДУ (Маріуполь, 2016 р.); 

«Актуальні проблеми науки та освіти: ХХ підсумкова науково-практична 

конференція викладачів МДУ» (Маріуполь, 2018 р.).  

Публікації. Основні положення та висновки роботи опубліковано 

дисертантом самостійно у 15 наукових працях, зокрема: 5 статей опублікованих 

у провідних наукових фахових виданнях з історичних наук, (4 які входять до 

міжнародних наукометричних баз), обсягом – 3 д.а., 10 публікацій – у збірниках 

матеріалів конференцій. Загальний обсяг опублікованих робіт, що належать 

особисто дисертантові, становить 6,03 д.а. 

Обсяг та структура дисертації обумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, восьми 

підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (383 позиції) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 272 

сторінки, з них основного тексту – 207 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, об’єкт, предмет, 

хронологічні та територіальні межі, сформульовано мету і завдання, з’ясовано 

наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, подано 

інформацію про апробацію, публікації, структуру та обсяг дисертації.  

Перший розділ «Історіографія проблеми, джерельна база та 

методологія дослідження» складається з двох підрозділів і присвячений 

аналізу наукової розробки теми, джерельній бази і теоретико-методологічним 

засадам дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» наукові праці з теми 

дисертації систематизовано за хронологічною ознакою, виділено три 

історіографічні періоди: 1) друга половина ХІХ – початок ХХ століття – 

розробки імперського періоду; 2) праці істориків 1920-х–1980-х рр.; 3) 1990-ті–

2000-і рр. – сучасна українська та зарубіжна історіографія.  

Серед праць представників першого історіографічного періоду необхідно 

виділити військових фахівців Російської імперії А. Гулевича1,             

                                                
1 Гулевич А. А. Война и народное хозяйство. Санкт-Петербург, 1898. 188 с. 
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О. Куропаткіна2, А. Незнамова3, А. Редігера4 щодо російської імператорської 

армії; розвідки про військові реформи у 1860–1870-х рр. та в 1905–1912 рр.; 

наукові роботи про військові округи, створені на українських землях; студії про 

окремі аспекти реформування. Важливій проблемі – введення всестанової 

військової повинності, присвячена праця Г. Джаншиєва5. Історія військово-

навчальних установ була предметом дослідження П. Бобровського6,                   

М. Домонтовича7, Н. Завадського8, М. Цитовича9. 

Протягом другого історіографічного періоду необхідно виділити праці 

радянських істориків та студії вчених з емігрантського середовища. Радянські 

історики продовжили дослідження військового реформування другої половини 

ХІХ–початку ХХ ст. та залишили по собі значний науковий спадок, що на 

сьогодні потребує переосмислення та критичного аналізу через його певну 

заідеологізованість. Літературу радянського часу з питань військового 

реформування можна умовно поділити на три групи: спеціальні дослідження, 

присвячені імператорській армії загалом, та праці, що аналізують 

реформування окремих структурних частин; праці з питань військової 

реорганізації у контексті розгляду автором певної зазначеної проблеми, 

наприклад розгляд стану армії під час російсько-турецької, російсько-японської 

війн; дослідження, присвячені відомим діячам, які зіграли велику роль під час 

проведення військового реформування. Безсумнівну цінність для дослідження 

становлять праці радянських істориків С. Добророльського10, К. Шацилло11, 

Н. Єрошкіна12,  Л. Бескровного13, П. Зайончковського14. Узагальнюючі праці з 

історії УРСР публікувалися впродовж 1950–1980-х рр15.  

У працях істориків української діаспори Д. Дорошенка16, Н. Полонської-

Василенко17 розглядалися політичні та соціальні процеси, які відбувалися в 

українському суспільстві впродовж другої половини ХІХ–початку ХХ ст., не 

висвітлюючи питання військових реформ. Публікації представників 

російського емігрантського середовища, зокрема, А. Денікіна18 давали оцінку 

проблемам реформування та розвитку імператорської армії, спираючись на 

власний досвід проходження військової служби.  

                                                
2 Куропаткин А. Н. Задачи русской армии. Т. ІІ: Задачи, не связанные с национальною политикой. Санкт-Петербург : Склад 

 В. Березовского, 1990. 526 с.  
3 Незнамов А. А. Текущие военные вопросы. Санкт-Петербург, 1909. 138 с.   
4 Редигер А. Ф. Комплектование и устройство вооружённой силы. Санкт-Петербург, 1900. 576 с. 
5 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Москва, 1898. 896 с. 
6 Бобровский П. О. Взгляд на юнкерские училища, их развитие и состояние со времени их учреждения  (1864 г.). Военный сборник. 1869. 

№3. С. 61–94.  
7 Домонтович М.А. Полтавский кадетский корпус в первые годы его существования. Исторический вестник. 1890. Т. 42. № 11. С. 444–476. 
8 Завадский Н.П.  Владимирский Киевский кадетский корпус, 1851–1901 гг., исторический очерк. Киев, 1908. 145 с. 
9 Цитович В.В. Одесский (Великого князя Константина Константиновича) кадетский корпус за первые семь лет ег о существования. Одесса, 

1906. 231 с. 
10 Добророльский С. К. Мобилизация русской армии в 1914 году. Подготовка и выполнение. По материалам Военно -исторического архива. 

Москва, 1929. 157 с. 
11 Шацилло К. Ф. Россия перед Первой мировой войной (Вооруженные силы царизма в 1905– 1914 гг.). Москва : Наука, 1974. 623 с. 
12 Ерошкин Н. П. Военно-окружная реформа (1862–1864 гг.): дис. канд. ист. наук.: 07.00.09. / История СССР. Москва, 1953. С. 60. 
13 Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический потенциал. Москва: Наука, 1973. 432 с. 
14 Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий: 1881-1903. Москва, 1973. 429 с. 
15 История Украинской ССР. Т. 1 / Ред. кол.: А. К. Касименко, Ф. Е. Лось, В. А. Дядиченко, П. А. Лавров,  Ф. П. Шевченко, Ф. Я. Ястребов. 

АН Украинской ССР. Институт истории Украины. Киев : Изд-во АН УССР. 1951. 652 с. 
16 Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Том II (від половини XVII століття). Мюнхен: Дніпрова хвиля, Київ : Глобус, 1992. 217 с. 
17 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року. Київ  : Либідь, 1995. 608 с. 
18 Деникин А. И. Старая армия. Офицеры. Москва : Айрис-пресс, 2005. 512 с. 
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До третього періоду відносяться праці сучасних українських та 

зарубіжних істориків. Для дослідження становлять історіографічний інтерес 

праці істориків українського походження С. Єкельчика19, П.-Р. Магочія20, 

С. Плохія21, О. Субтельного22. Науковці дали огляд історії України як процес у 

розвитку української державності, а схема української історії наповнювалася 

новим і багатим змістом економічного, політичного й культурного життя 

українського народу. Зокрема, С. Плохій розглянув розвиток військової справи 

на території України та вплив війн, що відбувались на її землях, щоб зрозуміти 

тенденції, що мали місце в Україні, та їхній вплив на світ.  

Серед українських вчених питаннями воєнного реформування займались 

Т. Шаравара23, В. Волковинський24, Ю. Саламахіна25, А. Ткачук26, О. Єфімова27. 

Вагомим внеском у дослідженні військового реформування стала наукова 

розвідка В. Молчанова28. Автор проаналізував перехід від рекрутських наборів 

до системи загального призову на військову службу, зайнятість військових, 

грошове забезпечення офіцерів і нижніх чинів, харчування, умови проживання, 

санітарний стан, медичне забезпечення та дозвілля.  

У сучасній зарубіжній історіографії можна виділити праці російських, 

білоруських, американських істориків, у яких певною мірою висвітлювалися 

досліджувані в дисертації питання. Російські історики висвітлювали реформи 

центральних та місцевих органів військового управління; розбудову воєнно-

навчальних закладів; роль військових діячів у проведенні реформ, але їхні праці 

майже не розглядали питання щодо військових округів на території України. 

Серед праць білоруських вчених певний науковий інтерес становлять розвідки 

щодо реформування медичної справи у межах західних військових округів 

Російської імперії напередодні Першої світової війни. Американські дослідники 

у своїх роботах наголошують, що реформи військового управління були 

недостатньо успішними. Оцінюючи загальний розвиток Російської імперії, 

автори довели, що він гальмував реорганізацію армії та переозброєння новими 

видами зброї. 

Отже, досліджувана проблема протягом тривалого часу привертала увагу 

як військових діячів, так і фахових істориків. Однак попри існування значної 

кількості наукової літератури, що висвітлює окремі аспекти дослідження, 

                                                
19 Єкельчик С. Історія України: становлення модерної нації. Київ : Laurus, 2011. 376 с. 
20 Магочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / Пер. с англ. Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук; карти П. Р. Магочій; 

покажчики Л. Ільченко; наук. ред. С. Біленький; ред. укр.  вид. Л. Ільченко; відп. ред. В. Падяк. Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. 794 с.  
21 Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2016. 496 с. 
22 Субтельний О. Україна Історія. Київ : Либідь, 1991. 512 с. 
23 Шаравара Т. О. Воєнні реформи Російської імперії другої половини XIX століття в радянській історіографії. Гілея (науковий вісник) : 

Збірник наукових праць. Київ, 2009. Вип. 25. С. 20–26. 
24 Волковинський В. М. Військові реформи 1860–1870-х рр.  Енциклопедія історії України: Т. 1: А−В / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; 

НАН України; Ін-т іст. Укр. Київ : Наукова думка, 2003. С. 552–553. 
25 Саламахіна Ю. І. Харківський військовий округ у 1864–1888 роках. Збірник наукових праць «Історія і географія». 2013. № 49. С. 142–146. 
26 Ткачук А. Кадетські корпуси в Україні наприкінці ХІХ–на початку ХХ століть. Воєнна історія Сіверщіни і Слобожанщини. Науковий 

збірник. Матеріали всеукраїнської наукової військово-історичної конференції 15 грудня 2010 року. Харків–Київ : Національний військово-

історичний музей України, 2010. С.131–136.  
27 Єфімова О. В. Витоки становлення та розвитку вітчизняних кадетських корпусів . Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. 

пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ. 2014. Вип. 35. С. 49–56. 
28 Молчанов В. Б. Вплив воєнних реформ Д. О. Мілютіна на життєзабезпечення російських військових в російських губерніях у другій  

половині ХІХ ст. Проблеми історії України XIX – початку XX ст. 2012. Вип. 20. С. 171–200. 
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дотепер відсутня комплексна розробка, присвячена військовому реформуванню 

на території України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база та методологія дослідження»  

аналізуються джерела з проблеми та теоретико-методологічна основа 

дослідження. У дисертації використано широке коло опублікованих документів 

та матеріалів, а також тих, які зберігаються у Центральному державному 

історичному архіві України (м. Київ), Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України, Державних архівів Одеської, Харківської, 

Сумської областей. 

Джерела з проблеми за типово-видовою ознакою доречно 

систематизувати у такі групи: актові, справочинні, періодичні видання, джерела 

особового походження, довідкові джерела, картографічні матеріали, 

фотодокументи. 

До першої групи джерел відносяться актові документи. Важливим для 

кращого розуміння теми було опрацювання законів Російської імперії, царських 

указів, які стосувалися військової реформи і опубліковані у «Полном собрании 

законов Российской империи». 

У фондах (347, 356, 442) Центрального державного історичного архіву 

України (м. Київ), зберігаються накази Міністерства внутрішніх справ та 

Головного штабу Військового міністерства, накази по військовим округам та 

окружним управлінням. У фонді 1076 Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України зберігаються переважно організаційно-

розпорядчі документи: накази по військовим офіціям (службам) УНР, 

постанови, програми, розклади утримання штабів і частин, які не підлягають 

розформуванню на території новоутвореного українського державного 

формування після розпаду Російської імперії. Наукову цінність мають програми 

реформування і розвитку сухопутних сил, які дислокувалися в Одеському, 

Київському та Харківському військових округах. 

Серед справочинних документів становлять інтерес звіти, складені у 

Військовому міністерстві, які публікувалися у другій половині XIX – на 

початку XX ст., щорічні звіти установ, що стосуються організації армійського 

життя. У них міститься важливий фактичний матеріал про діяльність 

Військового відомства та військово-окружної системи на українських землях, 

який використовувався при розробці дисертації, доповіді про стан військ, 

управлінь та установ Київського округу, документи про мобілізацію, 

комплектування військ, звіти та рапорти про маневри військ округів на 

території України.  

Для всебічного та ґрунтовного вивчення питання реформування 

військових округів на території України у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

ст. необхідні документи містять обласні державні архіви. У фондах Державного 

архіву Одеської області зберігаються статистичні відомості щодо кількості 

новобранців Херсонської губернії за 1883 р. (Ф. 5), про військову підготовку 

молоді у навчальних закладах Одеси, Катеринослава, Херсону (Ф. 42). 
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Значний масив джерел, необхідних для дослідження проблеми, 

зберігається у фондах Державного архіву Харківської області. Вони містять 

інформацію про здійснення рекрутської повинності у Зміївському повіті 

(Ф. 841), про призов нижніх чинів запасу на службу у Вовчанському повіті (Ф. 

224), про успіх призову новобранців у Куп’янському повіті за 1877 р. (Ф. 21). 

Вперше до наукового обігу було залучено документи щодо здійснення в 

Харківській губернії шостого загального набору (Ф. 280), статистичні дані 

щодо військово-кінської повинності 1902 р. у Харківській губернії (Ф. 841). 

До третьої групи джерел належать матеріали особового походження – 

мемуари державних діячів (Д. Мілютіна, А. Денікіна), випускників юнкерських 

училищ, анонімні «записки артилериста» того періоду. Перевагою мемуарів є 

те, що вони написані безпосередніми учасниками подій, людьми, які знали 

армію, розуміли у чому переваги і недоліки існуючого тоді устрою збройних 

сил. 

Періодичні видання 1862–1914 рр. містять відомості про маневри, життя 

офіцерів та солдатів у частинах, які перебували на українських землях. 

Цікавими для дослідження є документи, які друкувалися в офіційній частині 

«Военного сборника», замітки журналу «Разведчик». 

Важливим джерелом інформації для нашого дослідження є довідкові 

видання (енциклопедичний словник Ф. Брокгауза та І. Єфрона, військова 

енциклопедія І. Ситіна) про військових діячів та окремі військові частини.  

Картографічні джерела (географічні і спеціальні карти, плани, 

креслення, атласи) дають уявлення про територію військових округів 

розташованих на території України, розгалуженість шляхів сполучення тощо.  

Фотодокументи досліджуваного періоду дозволяють з’ясувати окремі 

елементи форми військовослужбовців та вищого командного складу, військову 

техніку тощо. Деякі фотографії друкувалися у виданнях, альбомах.  

Використані в дисертації джерела є репрезентативними для комплексного 

та неупередженого висвітлення процесу здійснення реформ у військових 

округах Російської імперії на території України в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

При написанні роботи було застосовано загальнонаукові методи пізнання: 

аналітичний – при вивченні значного комплексу джерел та літератури, 

необхідних для вирішення поставлених в роботі завдань та обраного предмету у 

його об’єктивному розвитку, а також в обумовленості конкретно-історичним 

контекстом; системний – при систематизації вивчених матеріалів та визначенні 

основних напрямів реформування військово-окружної системи. Метод 

теоретичного узагальнення використано для визначення часткових та загальних 

підсумків дослідження.  

Разом з тим у дослідженні застосовано принципи історизму, 

об’єктивності, системності та ціннісний підхід. Цими вихідними положеннями, 

усталеними дослідницькою практикою, визначався поступальний рух 

наукового розгляду. Встановлено, що застосування низки методів, принципів і 

підходів дозволило комплексно і докладно провести всебічний аналіз процесу 
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здійснення реформ у військових округах Російської імперії на території 

України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Для досягнення визначених у дисертації мети та завдань були задіяні 

спеціальні історичні методи. Проблемно-хронологічний метод застосовано для 

визначення періодизації військового реформування на підросійській території 

України. Ретроспективний метод дозволив простежити напрямки здійснення 

військово-окружного реформування. Біографічний метод був залучений для 

вивчення й аналізу біографій керівників військових округів на території 

України, простеження наявності закономірностей в питаннях їхнього 

призначення, діяльності на цих посадах, впливу на регіональний та 

загальнодержавний розвиток.  

Другий розділ «Військові реформи 60-х – 70-х рр. та їх вплив на стан 

військових округів на теренах України» присвячено характеристиці 

формування військово-окружної системи на українських землях. 

У підрозділі 2.1. «Впровадження військово-окружної системи у 60-ті 

роки ХІХ ст.» доведено, що у 60-ті роки ХІХ ст. в рамках військової реформи в 

Росії впровадження військово-окружної системи було зумовлено поразкою у 

Кримській війні, потребами військової політики Російської імперії та 

ліберальними змінами в суспільстві під час проведення «великих реформ» 

імператором Олександром ІІ. У зв’язку з військовою реформою територія 

України була розділена на три округи (Київський, Одеський та Харківський). 

Нова система сприяла вдосконаленню військової організації в міністерстві, 

удосконаленню роботи артилерійського, медичного та інтендантського 

відомств.  

Військово-судова система демократизувалася з появою в армійських 

лавах цивільних працівників, прокурорів, професійних захисників та суду 

присяжних. Упровадження  полкових, військово-окружних та польових судів 

сприяло проведенню професійного судочинства, під час якого підсудний у 

ранзі генерала або рядового міг отримати вирок.  

Поступово змінювалося ставлення до солдатів. Після скасування тілесних 

покарань нижні чини мали змогу отримувати початкову освіту, а найздібніші 

після проходження навчання отримували унтер-офіцерське звання. Українські 

землі слугували великим ресурсним майданчиком для поповнення царської 

армії не тільки солдатами, але й продовольством, худобою, кіньми. 

У підрозділі 2.2. «Реформування військових округів у 70-ті роки 

ХІХ ст.» з’ясовано, що у 60-ті роки ХІХ ст. реформування російської армії на 

території підросійської України не було завершене. Військовий міністр 

Російської імперії Д. Мілютін планував подальшу модернізацію військової 

системи у 70-ті роки ХІХ ст. Світовий досвід та еволюція військової справи 

призвели до заміни гладкоствольну вогнепальну зброю нарізною. Одночасно з 

новим озброєнням солдати використовували також старі рушниці та зразки 

холодного озброєння. Переозброєння армії йшло повільно, але прикордонні 

округи отримували більше озброєння у зв’язку з можливою військовою 

загрозою.  
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Доведено, що після впровадження всестанової військової повинності в 

1874 р. мобілізаційні спроможності виросли, проводилася підготовка навчених 

резервів і розгортання за необхідності масової армії. Змінювалася система 

ведення військових дій. Створення мобілізаційних резервів призвело до появи 

місцевих військових формувань.  

Дослідження показало, що під час російсько-турецької війни 1877–

1878 рр. були виявлені недоліки бойової підготовки підрозділів російської 

армії, які військове міністерство намагалося усунути, корегуючи статути, 

пояснюючи користь від використання саперних дій, намагаючись озброїти 

частини гвинтівками дальньої дії. 

Факти засвідчили, що розгортання залізничних шляхів, відпрацювання 

перевезень позитивно вплинули на мобілізаційні спроможності Київського, 

Одеського та Харківського округів. Негативним фактором будівництва нових 

колій можна назвати використання солдатів та командирів  на роботах, які не 

входили до обов’язків військовослужбовців. 

Третій розділ «Військове реформування на українських землях у    

80-ті – 90-ті рр. ХІХ ст.» присвячено реформуванню військово-окружної 

системи під час перебування на посаді військового міністра Російської імперії 

П. Ванновського. 

У підрозділі 3.1. «Здійснення реформ у Київському та Харківському 

військових округах» встановлено, що наприкінці ХІХ ст. Київський 

військовий округ посідав важливе місце у стратегічних планах царату на 

українських землях. Його географічне розташування дозволяло проводити 

наступальні та обороні дії, а фортеці слугували базами забезпечення. У процесі 

реформування армії за час перебування на посаді військового міністра 

П. Ванновського змінювалась тактика, впроваджувалося нове стрілецьке 

озброєння та визначалися правила поводження з ним. 

Незважаючи на помилки генералітету у здійсненні підготовки військ, 

консерватизм та плац-парадну муштру, показовий виступ частин на маневрах, 

на українських землях проводилися саперні роботи, поліпшувалася взаємодія 

артилерії та піхоти при наступі. У зазначені терміні проводилась пробна 

мобілізація з урахуванням того, що умовними ворогами вважалися західні 

сусіди Австро-Угорщина та Німеччина.  

Зменшення військового кошторису за час перебування на посаді 

військового міністра П. Ванновського призвело до негативних наслідків, які 

виявилися під час російсько-японської війни. Скорочення витрат на утримання 

Харківського військового округу та його скасування у подальшому призвело до 

розширення територіальних меж Київського військового округу та об’єднанню 

багатьох українських губерній під керівництвом одного командувача, що 

поліпшило проведення мобілізації.  

У підрозділі 3.2. «Військово-територіальне реформування на півдні 

України» доведено, що військові реформи 80-х – 90-х рр. ХІХ ст. призвели до 

скорочення штатів і реорганізації закладів інженерного корпусу Одеського 

військового округу. В ньому проводились літні заняття, маневри, водночас 
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війська виконували й поліцейські функції для придушення соціальних виступів. 

З метою проведення швидких мобілізацій будувались нові залізниці.  

Згідно зі стратегічними планами царського уряду головними 

супротивниками у Чорноморському регіоні вважались Туреччина та Австро-

Угорщина. Постійно відбувалось поповнення артилерії новими зразками 

гармат, відбувалися навчальні стрільби. В Одесі було відкрито кадетський 

корпус.  

На зламі століть залізничне сполучення Київського та Одеського округів 

потребувало розширення, що довели маневри 1898 р., на яких було виявлено 

неефективність мобілізаційних заходів та відставання від західних країн у 

термінах їхнього проведення. Царський уряд визнавав цей факт, і на 

українських землях відбувалося активне будівництво залізниць  

Четвертий розділ «Суперечливі тенденції у здійсненні військових 

реформ на території підросійської України на початку ХХ ст.» присвячено 

аналізу складного процесу військової модернізації імперської армії на 

українських землях впродовж 1900–1914 рр.   

У підрозділі 4.1. «Стан російських військ на українських землях у 

1900–1905 рр.» з’ясовано, що на початку ХХ ст. царський уряд приділяв більшу 

увагу постачанню у Київський та Одеський військові округи важких озброєнь 

та стрілецької зброї, моральному вихованню у військах. В умовах здійснення 

військових реформ посилилася русифікація серед молоді через її підготовку до 

військової служби. Юнкерські училища модернізувались у військові, вісім з 

яких діяло на українських землях. 

У стратегічних планах царату ймовірними супротивниками вважалися 

Німеччина і Австро-Угорщина, тому Київському та Одеському округам 

приділялась особлива увага. Проводилися маневри одразу в декількох округах 

(Курські маневри – 1902 р.), на яких відпрацьовувалися наступальні та оборонні 

навички військовослужбовців, які проходили службу на українських землях.  

Військове міністерство формувало планові мобілізаційні розклади, за 

якими повинен був відбуватися призов до лав імперської армії. Російсько-

японська війна 1904–1905 рр. виявила недоліки щодо нестачі бойових 

підрозділів для відправки на театр військових дій, що змусило провести 

додаткові мобілізаційні заходи. Новітнє озброєння, яке повинне було стати у 

нагоді при веденні ймовірної війни з західними сусідами Російської імперії, 

відправлялася на Далекий Схід, що зруйнувало стратегічні плани царату щодо 

переозброєння військ на території підросійської України. Погане забезпечення 

госпіталів та вибуття військовослужбовців через хвороби при транспортуванні 

на Далекій Схід призвело до посилення заходів щодо перевірок стану здоров’я 

солдатів та офіцерів, які направлялися за новим призначенням.  

У підрозділі 4.2. «Військові та соціальні аспекти розвитку імперської 

армії на теренах підросійської України (1906–1914 рр.)» доведено, що в 

зазначений період реформування імперських військ відбувалися під впливом 

наслідків російсько-японської війни та суспільної дестабілізації доби Першої 

російської революції. Російсько-японська війна 1904–1905 рр. виявила суттєві 
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недоліки військового планування в Російській імперії. Військове міністерство 

складало нові мобілізаційні розклади, за якими повинні були відбуватися 

призови до імперської армії.   

Поразка Російської імперії у війні з Японією призвела до нового етапу 

реформування військово-окружної системи та навчання військ. Серед заходів 

було проведено скорочення строків служби, військово-медичні госпіталі 

модернізувалися у військово-санітарні, вийшли нові постанови навчанню 

багнетному бою та новий стройовий піхотний статут, будувались казарми в 

Одесі. 

На початку ХХ ст. військова освіта Російської імперії на українських 

землях стала структурною і послідовною. Діяло вісім військових училищ, в 

яких гартувалися кадри для поповнення піхотних та кавалерійських частин 

Київського та Одеського військових округів, готувалися фахівці артилерійської 

та інженерної справи. Навчання в закладах військового типу було обов’язковим 

для здобуття офіцерського чину та подальшого просування в армійській 

ієрархії.  

Негативним чинником у розвитку імперської армії було використання 

військових підрозділів для виконання поліцейських функцій, придушення 

соціальних виступів. Значним був вплив протестних настроїв серед солдатських 

мас, хоча революційні події довели, що армія залишилася вірною цареві. 

У результаті проведеного дослідження автор виносить на захист такі 

висновки і положення:  

Аналіз наявного масиву літератури з питань здійснення військових 

реформ на території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

засвідчив відсутність роботи узагальнюючого характеру.  

Проаналізовано процес військового реформування у 60-ті – 70-ті роки 

ХІХ ст. Визначено, що внаслідок військових реформ на українських землях 

було удосконалено систему військового управління – введено військові округи 

(Київський, Одеський та Харківський); створено мережу військових училищ; 

почалося переозброєння армії. Запровадження загальної військової повинності 

замість рекрутського набору та скорочення термінів служби призвело до появи 

в суспільстві та військовому середовищі нового розуміння особистості 

військовослужбовця.  

З’ясовано, що Київському військовому округу відводилося значне місце у 

стратегічних планах царату на українських землях. Дніпровський басейн 

дозволяв мати плацдарми для наступальних дій та тилові бази для забезпеченні 

армії необхідними видами озброєння, боєприпасами та продовольством.  

Виявлено, що під час здійснення військових реформ у Одеському окрузі в 

другій половині ХІХ ст. постачання зброї відбувалося дуже повільно, багато 

уваги приділялося проведенню військових маневрів, але іноді вони проходили 

як театральна постановка. Військовослужбовці заздалегідь повинні були знати 

свої ролі, щоб генералітет був задоволений результатами. Багато уваги 

приділялося стройовому кроку.  
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Нехтування досвідом російсько-турецької війни 1877–1878 рр. 

позначилося на тому, що європейські країни почали посилювати свої позиції у 

військовій справі, а деякі російські генерали дотримувалися застарілої тактики 

ведення бойових дій та перешкоджали запровадженню нового озброєння до 

армійських підрозділів. Виявилися прогалини реформування попередніх років, 

тому головним елементом у піхотній тактиці став розсипний стрій. У зв’язку з 

цим положення піхотного статуту були переглянуті. Приділялась увага 

саперним батальйонам, поліпшувалась система тилового забезпечення. 

Як оперативно-стратегічна територіальна одиниця Російської імперії 

Харківський військовий округ функціонував упродовж 1864–1888 рр. 

Скорочення фінансування армії призвело до його розформування. Харківський 

військовий округ, який не мав перспектив у стратегічних планах імперського 

уряду, було ліквідовано, а інфраструктуру передано до Московського та 

Київського військових округів. Внаслідок цього Київський військовий округ 

отримав спільні кордони з Московським округом, що змінило надалі 

стратегічні плани царату щодо забезпечення обороноздатності Російської 

імперії на західних кордонах, а на українських землях залишилося два округи – 

Київський та Одеський.  

З’ясовано особливості модернізації імперських збройних сил на теренах 

України наприкінці ХІХ ст. Російська імперія прагнула на українських землях 

побудувати міцну армію для оборони західних кордонів та для проведення 

наступальних дій на потенційних супротивників у разі виникнення військових 

дій. 

Охарактеризовано стан російської армії на українських землях на початку 

ХХ ст. Київський та Одеський військові округи реформувалися за єдиною 

системою, притаманною для всіх округів Російської імперії.  Поліпшувалося 

технічне оснащення збройних сил, реформувалася система військової освіти, 

навчання  військ. Відбувалося реформування військово-медичного управління 

Київського та Одеського військових округів. Головна увага зверталась на 

обстеження стану здоров’я офіцерів та рядових, впровадження нових засобів 

боротьби з епідеміями.  

Військові реформи зумовили зміни в системі комплектування армії. Зміна 

строків військової служби і пільг для призовників сприяла подальшому 

збільшенню мобілізаційних резервів. Серед призовників все більше стало 

з’являтися фабричних робітників. 

Значні успіхи були досягнуті в забезпеченні військ стрілецькою зброєю й 

артилерією. Поява на озброєнні армії магазинної гвинтівки Мосіна, кулеметів, 

нових гармат сприяло підвищенню ефективності у діях військ і подальшій зміні 

військової тактики.  

Однак були й недоліки військового будівництва, які особливо виявилися 

в період російсько-японської війни 1904–1905 рр. Після неї військові реформи і 

подальші перетворення не були повністю завершені. Військові з’єднання 

Київського військового округу виявилися не готовими до ведення тривалих 

бойових дій.  
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Деякі урядовці у військовому міністерстві були прихильниками 

застарілих методів ведення бою та вповільнювали своєчасні рішення для  

запровадження нових принципів у ставленні до солдатів, а брак новітніх видів 

озброєння не давав змоги запроваджувати на практиці нові тактичні та 

стратегічні плани.  

 Розглянуто військові та соціальні аспекти розвитку імперської армії  на 

території підросійської України (1906–1914 рр.). Охарактеризовано діяльність 

військово-навчальних закладів на українських землях. Встановлено, що 

військові училища були залежні від внутрішньої та зовнішньої політики, 

розуміння світових процесів розвитку військової науки генералітетом та царем.   

В умовах активізації соціальних виступів царський уряд досить часто 

використовував військові підрозділи для їх придушення. Це негативно 

впливало на моральний стан деяких військовослужбовців, призваних з числа 

робітників. В імперських військах мала місце дискримінація за національною 

ознакою щодо євреїв та поляків.  

Доведено, що після розпаду Російської імперії досвід та результати   

реформування імперської армії було використано військовими формуваннями 

УНР. На українських землях зберігалися Київський та Одеський (без 

Кримського півострова) військові округи, але їхні стратегічні завдання 

підлягали корегуванню згідно з вимогами періоду українських визвольних 

змагань 1917–1921 рр. Було запозичено статути, озброєння та частково зразки 

обмундирування російської імперської армії. Військові училища, армійські 

підрозділи українізовано та включено до складу УНР, Української Держави.   

Дослідження не вичерпує всіх питань, пов’язаних з порушеною 

проблематикою. Теоретичні положення та результати дисертації можуть стати  

підґрунтям для подальшого вивчення, підготовки навчальних курсів з історії 

України, енциклопедичних видань, методичних посібників.    
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АНОТАЦІЯ 

Мельников Е. О. Здійснення військових реформ на території України 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01–історія України. – 

Маріупольський державний університет, Маріуполь, 2019. 

У дисертації на основі застосування комплексного підходу та аналізу 

наявної джерельної бази досліджено особливості здійснення військових реформ 

на території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

В підсумку дослідження проаналізовано напрями модернізації імперської 

армії на українських землях, розглянуто та надано оцінку проведених 

військових реформ зазначеного періоду. Зазначено, що реформи призвели до 

появи потужного військового угруповання, зосередженого у Київському, 

Одеському та Харківському військових округах. Останній було ліквідовано у 

1888 р.  

Розглянуто вплив військових реформ на стан боєздатності підрозділів, 

розташованих на території України. З’ясовано вплив російсько-турецької 1877–

1878 рр. та російсько-японської 1904–1905 рр. війн на процес військового 

реформування на українських землях. Поразка Російської імперії у війні з 

Японією призвела до нового етапу реформування військово-окружної системи 

та навчання військ (запровадження нових військових статутів, скорочення 

строків служби, модернізація військово-медичних госпіталів). 

Недофінансування армії негативно позначилося на підготовці 

військовослужбовців. Мали місце факти міжнаціональних суперечностей у 

поліетнічній імперській армії. Все це вплинуло також на стан боєздатності 

збройних сил Київського та Одеського округів напередодні Першої світової 

війни. 

Ключові слова: військова реформа, українські землі, Київський  

військовий округ, Одеський військовий округ, Харківський військовий округ, 

російська імперська армія, військові маневри, військове училище.  

 

АННОТАЦИЯ 

Мельников Э. А. Осуществление военных реформ на территории 

Украины (вторая половина XIX – начало ХХ в.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(доктора философии) по специальности 07.00.01–история Украины. – 

Мариупольский государственный университет, Мариуполь, 2019.  

В диссертации исследованы особенности проведения военных реформ на 

территории Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ века. 
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В диссертации на основе применения комплексного подхода и анализа 

имеющихся источников исследованы особенности осуществления военных 

реформ на территории Украины во второй половине ХІХ–начале ХХ ст. 

В результате исследования проанализированы направления модернизации 

имперской армии на украинских землях, дана оценка проведенных военных 

реформ указанного периода.   

Отмечено, что реформы привели к появлению мощной военной 

группировки, сосредоточенной в Киевском, Одесском и Харьковском военных 

округах. Последний был ликвидирован в 1888 г. Рассмотрено влияние военных 

реформ на состояние армейских подразделений, расположенных на территории 

Украины. Определена роль военных министров Д. Милютина, П. Ванновского в 

изменениях военной тактики и правилах поведения с оружием.  

Доказано, что в 80-е годы ХІХ века уменьшение финансирования армии 

привело к расформированию Харьковского военного округа, территория 

которого перешла к Киевскому и Московскому округам. После проведенных 

реформ расширилась тыловая база Киевского округа для отработки 

поставленных задач большими тактическими соединениями.   

Отдельное внимание уделено процессу формирования массовой армии, 

переходу от рекрутской системы к общему призыву в ряды российской армии 

украинского населения. Выяснено, что российские части, юнкеры военных 

училищ участвовали в маневрах и учениях. Изменения в военной тактике и 

стратегии обязывали российское правительство тщательно следить за 

состоянием способности военных округов для быстрого развертывания армии 

во время вероятной войны.  

Переформирование военных гимназий на кадетские корпуса во второй 

половине XIX в. было удачным шагом для поднятия авторитета военного 

образования среди молодежи. Новая система воспитания и обучения позволяла 

звеличить контингент для поступления в военные юнкерские училища, но 

оставался сословный принцип комплектования учебных заведений.  

Выяснено влияние русско-турецкой 1877–1878 гг. и русско-японской 

1904–1905 гг. войн на процесс военного реформирования на украинских 

землях. Поражение Российской империи в войне с Японией привело к новому 

этапу реформирования военно-окружной системы и обучению войск (ввод 

новых военных уставов, сокращения).  

Исследование показало, что в начале ХХ в. царское правительство 

уделяло внимание моральному воспитанию в войсках, продолжалась 

русификация среди молодежи во время подготовки к военной службе. Однако, 

поражение Российской империи в войне с Японией привела к новому этапу 

реформирования военно-окружной системы и обучения войск (сокращение 

сроков службы, военно-медицинские госпитали модернизировались в военно-

санитарные, вышли новые постановления обучению штыковому бою, новый 

строевой пехотный устав).  

В связи с недофинансированием армии на складах и в военных 

структурах, происходила экономия, которая сказалась на подготовке 
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военнослужащих. Все это повлияло на состояние вооруженных сил Киевского и 

Одесского военных округов накануне Первой мировой войны. 

Доказано, что военная форма и частично обмундирование российской 

императорской армии было заимствовано украинскими военными 

формированиями УНР. Солдаты армии УНР использовали образцы 

российского холодного и огнестрельного оружия. На украинских землях 

продолжала действовать военно-окружная система, но стратегические задачи 

Киевского и Одесского округов (без Крымского полуострова) подлежали 

корректировке согласно требованиям периода Украинской революции 1917–

1921 гг. Воинские части, военные училища, были украинизированы и включены 

в состав армии УНР. Офицеры и солдаты, – украинцы по происхождению, 

использовали опыт пребывания на действительной  военной службе в русской 

армии для формирования украинских национальных вооруженных сил. 

 Фактологический материал, теоретические положения, выводы и 

обобщения, содержащиеся в диссертации существенно расширят современные 

знания по истории Украины, а следовательно способствуют интенсификации 

исследований как по представленной проблематике, так и из смежных и 

соприкасающихся тем.   

Ключевые слова: военная реформа, украинские земли, Киевский 

военный округ, Одесский военный округ, Харьковский военный округ, 

российская императорская армия, военные маневры, военное училище.  

 

ABSTRACT 

Melnykov E. A. Implementation of military reforms on the territory of 

Ukraine (the second half of XIX – early XX century). – Manuscript. 

 The thesis on the scientific degree Candidate of Historical Sciences (Doctor of 

Philosophy) on specialty 07.00.01 – history of Ukraine. – Mariupol State University, 

Mariupol, 2019. 

The dissertation examines the features of the implementation of military 

reforms in Ukraine in the second half of the XIX – early XX century. 

A detailed analysis of the historiography of the topic has been carried out,  

which testifies that, which proves that despite the existence of works dedicated both 

to individual aspects of the military-district reforming on the territory of Ukraine, as 

well as the development of military affairs in a certain historical period, so far there is 

no special historical research devoted to the problem of military reformation on the 

territory of Ukraine in the second half of XIX – early XX century. Existing materials 

require systematization, comprehension and introduction into scientific circulation as 

a factual basis. It is determined that the introduction of various types of historical 

sources into research has made it possible to most fully solve the tasks posed. The 

application of various rules and methods of scientific research contributed to the 

formation of possible scientific knowledge about the functioning of military districts 

on the territory of Ukraine in the second half of XIX – early XX century. 

It has been emphasized that the introduction of the military-district system and 

the reform of the military system of the Russian Empire on the Ukrainian lands began 
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in the second half of the XIX century. The military reforms of the 60s and 70s of the 

XIX century were reviewed and evaluated. and their influence on the state of military 

districts on the territory of Ukraine. It was been noted that military reforms led to the 

emergence of a powerful group of troops concentrated in three districts where the 

territory of Ukraine (Kyiv, Odesa and Kharkiv) was divided. 

It is proved that in the 70s and 80s of the XIX century the supply of weapons to 

military districts was very slow, much attention was paid to military maneuvers, but 

sometimes they were conducted as a theatrical performance. The military had to 

know their roles in advance to make the generals happy with the results. A lot of 

attention was paid to the  line steps. 

The experience of the Russian-Turkish war of 1877–1878 was taken into 

account to change the function of cavalry during the battle, mobilization of artillery 

brigades and parks, and the reserve became an important tactical unit. An increase in 

the length of service and stay in reserve corresponded to the financial capacity of the 

tsarist in the Ukrainian lands for the maintenance of a serviceman. 

It is revealed that the soldiers of the Kyiv and Odessa districts during the 

internal instability in the Russian Empire and carried out punitive functions. Soldiers 

were involved in the construction of Railways in Ukraine and economic works. 

The undertaken study gives much more possibility for establishing that, in the 

Ukrainian lands there were changes in the military medical administration, the 

quartermaster service, the judicial system of the Kyiv, Kharkiv and Odessa military 

districts. A network of military Junker schools was set up on Ukrainian lands, 

regimental schools were introduced to improve the training of non-commissioned 

officers and servicemen.   

Studied that in the 80s of the XIX century changed the course of liberal 

reforms in military-district system of the Russian Empire on Ukrainian lands. 

Reducing the cost of the army affected the reorganization of local government, the 

abolition of offices under the commanders of not separate brigades. 

The reorganization of military schools  the cadet corps in the second half of the  

XIX century was a good step to raise the prestige of military education among the 

youth. he new system of education and training allowed to educate the contingent to 

enter the military cadet schools, but there was a class principle of recruitment in 

nstitution.  

Savings led to the dissolution of the Kharkiv military district, the territory of 

which passed to the Kyiv and Moscow districts. After the reforms, the territory of the 

Kyiv district was expanded to work out tasks with large tactical units. 

Special attention is paid to the process of formation of a mass army, the 

transition from the recruitment system to the General conscription of the Russian 

army of the Ukrainian population. It is been analyzed that Russian units, younkers of 

military schools took part in maneuvers and exercise. Changes in military tactics and 

strategy obliged the Russian government to carefully monitor the state of the ability 

of military districts to rapidly deploy the army during a possible war. 

The study showed that in the early ХХ century, the tsarist government paid 

attention to the moral education of the troops, continued Russification among young 



20 

 

people because of its preparation for military service. However, the defeat of the 

Russian Empire in the war with Japan led to a new stage of reforming of military-

district system, and training of the troops (shorter service lives, military medical 

hospitals have been modernized in the military health, there were new resolutions for 

training bayonet fight etc.). In connection with the underfunding of the army in 

warehouses and military structures there were savings, which affected the training of 

soldiers, the existing facts of national conflict in the multinational Imperial army. All 

this influenced the state of the armed forces of the Kyiv and Odessa districts on the 

eve of the First world war.   

 The factual material, theoretical assumptions, conclusions and generalizations 

contained in the thesis will significantly expand modern knowledge on the history of 

Ukraine, and therefore contribute to the intensification of research both from the 

presented problems, and from related and tangential topics. The practical significance 

of the work is determined by the fact that the results obtained can become the basis 

for further scientific developments related to the study of Ukrainian historical 

science. 

Key words: military reform, Ukrainian lands, Kyiv military district, Odessa 

military district, Kharkiv military district, Russian Imperial army, military 

maneuvers, military school. 
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