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У дисертації на засадах історичного, логічного та діалектичного підходів
наукового пізнання, з використанням загальнонаукових, спеціальних наукових і
конкретно-проблемних методів висвітлено процеси становлення й розвитку
музейної справи Збройних Сил України на прикладі діяльності Національного
військово-історичного музею України у період з 1995 по 2013 рік. З метою
повноцінного аналізу обраної теми досліджено історіографію, зібрано та
опрацьовано джерельну базу, що дало змогу об’єктивно, у хронологічній
послідовності відтворити особливості розбудови музейної справи Збройних Сил
України в контексті системи виховної і соціально-психологічної роботи, визначити
місце та роль Національного військово-історичного музею в ній. Водночас на
основі сучасних наукових поглядів уточнено поняття інституціонального розвитку
головної музейної установи Міністерства оборони України і моделі системи
евристичного музейного пошуку, що в підсумку вдосконалило понятійний апарат
проведеного дослідження.
Розкрито використання мережі музейних утворень Сухопутних військ,
Повітряних сил, Військово-морських сил, Військ зв’язку Збройних Сил України, а
також Головного управління розвідки, Військово-медичного департаменту,
Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України і Військовоісторичного музею Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського для побудови дієвої системи виховної та соціально-психологічної
роботи з особовим складом Збройних Сил і громадянами України. Акцентовано,
що, починаючи з 1995 року, відповідальність за забезпечення державницької
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змістовності, досягнення очікуваного

рівня інституціональності, здобуття

належного суспільного визнання такого структурного об’єднання була покладена
на головну музейну установу Міністерства оборони України: з 1995 по 1998 рік –
Музей Збройних Сил України; який в подальшому змінював свої назви відповідно
до зміни статусу: з 1998 по 2010 рік – Центральний музей Збройних Сил України;
з 2010 року й по нині – Національний військово-історичний музей України. З огляду
на це, запропоновано відповідну періодизацію і проведено детальний аналіз етапів
становлення і розвитку Музею Збройних Сил – Центрального музею Збройних Сил –
Національного військово-історичного музею України в період з 1995 по 2013 рік
(до моменту анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і
початку Антитерористичної операції на Сході України).
Проаналізовано

особливості

процесів

створення

чотирьох

філій

Центрального музею Збройних Сил України: Волинського регіонального музею
українського війська та військової техніки, Музею Ракетних військ стратегічного
призначення, Військово-морського музейного комплексу «Балаклава», Військовоморського музею України, а згодом приєднання до Національного військовоісторичного музею України ще двох: Меморіального комплексу «Пам’яті героїв
Крут», Музею «Герої Дніпра». Охарактеризовано діяльність цих підпорядкованих
музейних утворень у досліджуваний період, узагальнено результати їх роботи, а
також визначено здобутки головної військової музейної установи.
Встановлено умови, що сприяли досягненню належного інституціонального
рівня і суспільного статусу Національного військово-історичного музею України.
Обґрунтовано важливість відносно відокремлених і взаємопов’язаних двох
складових такого успіху: адміністративної і соціальної. Визначено умови сталого
інституціонального розвитку та збереження суспільного значення музейної
установи в сучасному середовищі й на перспективу. Розкрито роль особистості
керівника в отриманні інституціонально й суспільно значущих результатів
діяльності музею. Виокремлено позитивні управлінські практики, напрацьовані
колективом музею під керівництвом кандидата історичних наук, полковника
Віктора Карпова. Згруповано напрями діяльності головної музейної установи
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Міністерства оборони України в розрізі визначених інституціональних етапів її
життєвого циклу з 1995 по 2014 рік.
Розглянуто практичні аспекти національно-патріотичного виховання в
Україні як інструмента реалізації інформаційної політики держави. У цьому
контексті конкретизовано основні напрями функціонування і завдання, що
виконував Національний військово-історичний музей України протягом всього
періоду діяльності та станом на 31 січня 2013 року. З огляду на це, в історичному
вимірі досліджуваного періоду представлено особливості науково-дослідної,
культурно-освітньої, експозиційної і методичної роботи, а також музейної PRдіяльності, спрямованої на формування у відвідувачів почуття патріотизму,
національної ідентичності, бажання знати історію становлення держави та її
війська.
Проаналізовано, починаючи з 1995 року, шляхи формування системи
наукового комплектування фондів головної музейної установи Міністерства
оборони України, до періоду грудня 2013 року. Персоніфіковано учасників цих
процесів. Охарактеризовано структурні підрозділи музею, що, відповідно до свого
функціонального спрямування, забезпечували надходження, описування і зберігання
музейних предметів, вказано керівників, які відповідали за цей напрям музейної
діяльності. Узагальнено показники надходжень музейних предметів до основного
та науково-допоміжного фондів Музею Збройних Сил України (Центрального
музею Збройних Сил України, Національного військово-історичного музею
України) у період з 1995 по 2013 рік. Згруповано та представлено музейні
предмети, наявність яких у колекції музею вказує на те, що саме ця музейна
установа, крім інших вагомих здобутків, претендує на національний статус в
інституціональній ієрархії. Акцентовано на тому, що отримані результати
наукового комплектування фондів стали можливими завдяки продуктивній
співпраці музейних працівників, структурних підрозділів Міністерства оборони
України та громадськості, а також використання моделі системи евристичного
музейного пошуку. Обґрунтовано, що саме такий комплексний підхід сприяє
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прогнозованим підсумкам роботи та може бути рекомендований як позитивний
науково-практичний досвід для розбудови будь-якої музейної установи.
У підсумку доведено, що сталого інституціонального й суспільного розвитку
Національний військово-історичний музей України і його філії, станом на
31 грудня 2013 року, досягнули завдяки фаховому музейному адміністративному
менеджменту, збалансованій системі наукового комплектування фондів та
адаптованій до умов сьогодення результативній моделі евристичного музейного
пошуку. Підкреслено, що встановлені, відповідно до правового нормування
роботи, правила позитивно вплинули на організаційно-методичну та практичну
діяльність музейних утворень у військових частинах різних родів військ,
військових закладах освіти й установах, а фаховий планово-методичний супровід
функціонування військових музеїв Збройних Сил України сприяв належному
збереженню військово-історичної спадщини українського народу.
Ключові слова: Національний військово-історичний музей України,
становлення і розвиток музейних установ, система виховної і соціальнопсихологічної роботи, національно-патріотичне виховання, інституціональний
розвиток

музейної

установи,

музейний

адміністративний

менеджмент,

інформаційно-музейна діяльність, система наукового комплектування фондів,
модель системи евристичного музейного пошуку.
SUMMARY
Minenko L. Formation and development of the National Museum of Military
History of Ukraine (1995–2013). – Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
Thesis for the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 032 History
and Archeology. – National Academy of Culture and Arts Management, Ministry of
Culture and Information Policy of Ukraine, Kyiv, 2021.
In the thesis on the basis of historical, logical, structural-systemic and dialectical
approaches of scientific knowledge, using general-scientific, special scientific and
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concrete-problem methods, covers the processes of formation and development of
museum work of the Armed Forces of Ukraine on the example of the National Museum
of Military History of Ukraine in the period from 1995 to 2013. In order to fully analyze
the selected topic, historiography was studied, the source base was collected and
processed, which allowed to objectively, in chronological order, reproduce the features
of the development of the museum business of the Armed Forces of Ukraine in the context
of the system of educational and socio-psychological work, to determine the place and
role of the National Museum of Military History of Ukraine in it. At the same time, on
the basis of modern scientific views, the definition of institutional development of the
main museum institution of the Ministry of Defense of Ukraine and model of the heuristic
museum search system, which, in the end, improved the conceptual apparatus of the
research.
The use of the network of museum formations of the Land Forces, Air Force, Naval
Forces, Communications Troops of the Armed Forces of Ukraine, as well as the Main
Intelligence Directorate, Military Medical Department, Department of Military Education
and Science of the Ministry of Defense of Ukraine and the Military History Museum of
the National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi is used to
build an effective system of educational and socio-psychological work with the personnel
of the Armed Forces and citizens of Ukraine is revealed. It is emphasized that, in fact,
since 1995, the responsibility for ensuring state content, achieving the expected level of
institutionality, obtaining proper public recognition of such a structural association, was
assigned to the main museum institution of the Ministry of Defense of Ukraine: from
1995 to 1998 – Museum of the Armed Forces of Ukraine; which subsequently changed
its names in accordance with the change of status: from 1998 to 2010 – Central Museum
of the Armed Forces of Ukraine; from 2010 to the present – the National Museum of
Military History of Ukraine. In view of this, appropriate periodization is offered and a
detailed analysis of the stages of practical formation and development of the Museum of
the Armed Forces – Central Museum of the Armed Forces – National Museum of Military
History of Ukraine in the period from 1995 to 2013 is conducted (until the annexation of
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the Autonomous Republic of Crimea and the beginning of Anti-terrorist operation in
eastern Ukraine).
The peculiarities of the processes of creation of four branches of the Central
Museum of the Armed Forces of Ukraine: Volyn Regional Museum of Ukrainian Army
and Military Equipment, Museum of Strategic Rocket Forces, Military Naval Museum
Complex "Balaklava", Military Naval Museum of Ukraine are analyzed and, later, the
accession to the National Museum of Military History of Ukraine of two more (Memorial
Complex "In Memory of the Heroes of Kruty", Museum "Heroes of the Dnieper"). The
activity of these subordinate museum formations is characterized in the studied period,
the results of their work are generalized, as well as the achievements of the main military
museum institution are identified.
The real reasons that contributed to the achievement of the proper institutional level
and social status of the National Museum of Military History of Ukraine have been
identified. The importance of the relatively separate and interconnected two components
of such success is justified: administrative and social. The conditions of sustainable
institutional development and preservation of public importance of the museum
institution in the modern environment and in the future are determined. The role of the
leader's personality in obtaining institutionally and socially significant results of museum
activities is revealed. The positive management practices developed by the museum staff
under the leadership of Ph.D., Colonel Viktor Karpov are highlighted. The directions of
activity of the main museum institution of the Ministry of Defense of Ukraine are
grouped, in terms of certain institutional stages of its life cycle, from 1995 to 2014.
The practical aspects of national-patriotic education in Ukraine as a tool for the
implementation of information policy of the state are considered. In this context, the main
directions of functioning and tasks performed by the National Museum of Military
History of Ukraine during the entire period of activity and as of January 31, 2013 are
specified. In view of this, in the historical dimension of the period under research, the
features of scientific – research, cultural, educational, exhibition and methodological
work, as well as museum PR activity are presented aimed at forming in visitors a sense
of patriotism, national identity, the desire to know the history of the state and its troop.
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Since 1995, it has been analyzed ways of forming the system of the scientific
acquisition of the stocks of the main museum institution of the Ministry of Defense of
Ukraine until the period of December 31, 2013 was formed. The participants of these
processes are personalized. The structural subdivisions of the museum are characterized,
which, according to their functional direction, provided the receipt, description and
storage of museum objects, and the managers who, according to their job responsibilities,
were responsible for this direction of museum activity. The indicators of receipts of
museum objects to the main and research and auxiliary stocks of the Museum of the
Armed Forces of Ukraine (Central Museum of the Armed Forces of Ukraine; National
Museum of Military History of Ukraine) in the period from 1995 to 2013 are summarized.
Grouped and presented historical objects, the presence of which in the museum's
collection directly indicates that this museum institution, among other important
achievements, claims national status in the institutional hierarchy. Emphasis is placed on
the fact that the obtained results of scientific acquisition of stocks became possible due to
the productive cooperation of museum workers, structural subdivisions of the Ministry of
Defense of Ukraine and the public and also the use of the model of the heuristic museum
search system. It is substantiated that such a comprehensive approach contributes to the
predicted results of the work and can be recommended as a positive practical and
scientific experience for the development of any museum institution.
As a result, it is proved how, using professional museum administrative
management, a balanced system of scientific acquisition of stocks and adapted to today's
conditions, the effective model of heuristic museum search, as of December 31, 2013,
were created conditions for sustainable institutional and social development of the
National Museum of Military History of Ukraine and its branches. It is emphasized that
the established rules, in accordance with the legal regulation of work, influenced the
quality of organizational, methodological and practical activities of museum formations
in military units of different types of troops, military schools and institutions, and
professional, planned and methodological support for the functioning of military
museums of the Armed Forces of Ukraine contributed to the proper preservation of the
military-historical heritage of the Ukrainian people.
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Key words: National Museum of Military History of Ukraine, formation and
development of museum institutions, system of educational and socio-psychological
work, national-patriotic education, institutional development of the museum institution,
museum administrative management, information and museum activity, system of
scientific acquisition of stocks, model of the heuristic museum search system.
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