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придбання книг, паперу, оплачував поїздки членів гуртка в інші культурні 

центри, розуміючи важливість просвітницької роботи серед місцевого 

населення.  

 

Ширембеков С. 

НТУ «ХПІ»  

ТАДЖИКИСТАН І УКРАЇНА: ДОВІРА І ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ. 

Таджикистан та Україна впродовж довгого часу підтримують відносини 

на політичному, економічному та культурному рівні. Договір про дружбу і 

співробітництво між Республікою Таджикистан і Україною  від 6 липня 2001 

року займав особливе місце в міждержавних контактах та, по-суті, відкрив 

шлях до дипломатії. Відносини між  країнами традиційно носять теплий і  

дружній характер, як правило, вони відрізняються довірою і взаєморозумінням 

при обговоренні та вирішенні важливих питань. Республіку Таджикистан і 

Україну зближує  близькість позицій з ключових питань міжнародної політики і 

безпеки. 

На сьогоднішній день договірно-правову базу між Республікою 

Таджикистан і Україною становлять 79 спільно підписаних документів, що 

охоплюють широкий спектр співпраці двох країн. Параметри економічного 

співробітництва між Таджикистаном і Україною визначаються підписаними в 

останні роки між урядами двох країн документами, в  їх числі: угоди «Про 

основні принципи та напрямки економічного співробітництва», «Про вільну 

торгівлю», «Про залучення і взаємний захист інвестицій», «Про 

співробітництво в галузі енергетики, промисловості, транспорту і будівництва», 

Договір «Про довгострокове економічне співробітництво на 2003-2013 роки» та 

«Міждержавна програма довгострокового економічного співробітництва на 

2003-2013 роки».  

Позитивним імпульсом у розширенні всебічного співробітництва між 

Таджикистаном і Україною стали офіційні візити глав держав. 15-16 грудня 

2011 року відбувся офіційний візит в Україну Президента Республіки 

Таджикистан Емомалі Рахмона. У ході візиту було прийнято Спільну заяву 

Президента Республіки Таджикистан і Президента України, а також підписано 

ряд важливих документів, спрямованих на розвиток і зміцнення взаємного 

співробітництва в різних областях.  

З ініціативи таджицької сторони 5-6 грудня 2011 року в Києві відбулося 

Третє засідання Спільної міжурядової комісії. У роботі засідання взяла участь 

делегація Республіки Таджикистан під керівництвом Міністра енергетики і 

промисловості Шералі Гула та українська делегація на чолі з міністром 

регіонального розвитку та будівництва України А.М. Близнюком. В 

підписаному за підсумками засідання протоколі міжурядової комісії 

зафіксовано ряд важливих домовленостей щодо поглиблення співпраці, 

наприклад, про створення в Таджикистані спільного підприємства з випуску 



85 

 

агрегатів для малих і середніх ГЕС, спільного підприємства з виробництва 

трансформаторів, спільного підприємства з ремонту генераторів тощо.  

  Особливе місце у взаємодії між двома державами займають питання 

розширення співробітництва в сферах освіти і науки, охорони здоров'я, 

молодіжної політики та туризму. Щорічно до вищих навчальних закладів 

України за квотами української сторони і на загальних підставах надходять 

молоді громадяни Республіки Таджикистан. Між ВНЗ Таджикистану та 

України підписані угоди і договори щодо співпраці. В даний час ведеться 

робота з відкриття філії (спільного факультету) Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» у м. Душанбе, 

домовленість з цього приводу була досягнута в ході переговорів глав держав 

Республіки Таджикистан і України. 27-29 квітня 2012 року в  Харкові відбувся 

Перший Форум студентів Таджикистану, які навчаються у вищих навчальних 

закладах України. Таким чином, враховуючи спільність минулого та потенціал 

майбутнього, Україна та Таджикистан приречені на діалог. 

 

Шумінська Н.В. 

НУ «Львівська політехніка» 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 

Чисельність Галицької армії на різних етапах її існування була, є і 

залишається актуальним питанням в історичній науці. З огляду на обмаль 

оригінальних документів Галицької армії, вкрай важко встановити кількість 

особового складу протягом всього періоду  існування.  

Формування Галицької армії розпочалося фактично з першолистопадового 

повстання і спочатку носило стихійний характер. Станом на 21 листопада 1918 

року армія складала 4678 людей при 161 старшинах в харчовому стані і в 

бойовому стані 3305 вояків при 120 старшинах. В середині листопада було 

оголошено загальну мобілізацію чоловіків-українців віком 18–35 років та 

старшин-українців австрійської армії. Проте мобілізація не змогла 

задовольнити потребу у вояках, адже сотні тисяч українців перебували у 

збройних силах Австро-Угорщини, більше 100 тис. осіб були в російському та 

італійському полоні.  

Структура Галицької армії потребувала подальшого удосконалення. 

Внаслідок успішно проведеної реорганізації, станом на березень 1919 р. 

Галицька армія мала найбільшу чисельність за усю історію свого існування: 

6000 старшин та 120000 вояків у харчовому стані та 4000 старшин і 65000 

вояків у бойовому стані. 

Під час військової розбудови проявилася ахілесова п’ята галицького 

війська, а саме брак старшин. У цій ситуації військове міністерство ухвалило 

рішення утворити систему старшинських шкіл. Найбільше старшин 

підготували старшинські школи Золочева – 95, Самбора – 87, Коломиї – 78. 

Власне, вони суттєво поповнили старшинський склад у бойових формаціях 

(загалом 1412 осіб). Їх частка становила 31,2%. 


