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Проте в квітні чисельність галицького війська різко скоротилася. Так, 

станом на 17 квітня 1919 року, Галицька Армія мала на фронті 1412 старшин і 

53224 вояків у харчовому стані і 910 старшин та 37057 вояків у стані бойовому. 

Головною з причин, звичайно, були великі втрати, які понесла українська 

сторона у Вовчухівській офензиві. Галицька армія залишалася цілком 

боєздатною, а її особовий склад мав непоганий бойовий досвід і зберігав 

високий моральний дух. Станом на 11 травня 1919 р. Галицька армія мала 80 

куренів, 690 кулеметів і 180 гармат, з них у бойових частинах відповідно 62, 

552 і 144. 

У Чортківсткій офензиві (червень 1919 р.) Галицька армія знову значно 

збільшила свій стан через мобілізацію й великий наплив добровольців, який був 

спричинений значними перемогами армії в боях. Проте, через брак 

обмундирування і зброї багатьох добровольців було відправлено по домівках. 

Загальний стан галицької армії збільшився до 65000 людей. У ході травневої 

офензиви УГА зазнала великих втрат. За два тижні її чисельність скоротилася 

на 10–12 тис. бійців. Унаслідок міжнародної ізоляції у травні-червні повністю 

припинилося надходження зброї і боєприпасів з Австрії та Чехословаччини. А 

остаточне вичерпання боєприпасів і амуніції примусило Галицьку армію вже 

наприкінці червня розпочати відступ на схід, до Збруча. Під час переходу до 

Наддніпрянщини корпуси УГА налічували у своєму складі близько 1 900 

старшин і 51 000 вояків. 

Подальші пошуки в архівах допоможуть більш докладно і точно 

встановити як загальну чисельність Галицької армії, так і чисельність її 

окремих частин і з'єднань протягом усього періоду існування армії. 

 

Юрченко С.С. 

ХНУРЕ 

ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: КРАЇНИ 

СХІДНОЇ АЗІЇ 

Україна географічно розташована між Росією з однієї сторони і 

європейськими країнами з іншої. І завжди існувала проблема вибору поміж цих 

двох могутніх сил. Мета роботи – звернути увагу на нові горизонти, які можуть 

відкритись для України від співпраці з країнами Східної Азії.  

Країни Східної Азії мають високий рівень розвитку та демонструють 

високі темпи економічного зростання. Здебільшого ці країни спеціалізуються 

на розробці і виробництві нових технологій, машинобудуванні та 

суднобудуванні.  

По-перше, хотілося би розглянути аспекти економічної співпраці з 

країнами Східної Азії. Основною продукцією, яку Україна експортує в ці 

країни, являється продукція чорної металургії та добрива. Через те, що можливі 

партнери або являються острівними державами, або розташовані на 

півостровах, великою перевагою для України є наявність виходу до світового 

океану та великі морські порти. Крім того, є можливості для розвитку співпраці 
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в таких галузях як літакобудування та ракетобудування. У цьому плані Україна 

має дуже міцну технічну і наукову базу та на даний момент конкурує зі 

світовими лідерами у цих сферах. В літакобудуванні Україна теж займає вагоме 

місце в світі. Україна має повний цикл виробництва власних літаків, що дає 

значні переваги. В Україні є велика кількість авіапідприємств. Головною 

маркою цивільної авіації являється “Ан”, що гарно зарекомендував себе у світі. 

Українські літакобудівні підприємства можуть повністю задовольнити потреби 

цих країн.  

По-друге, азійські країни за тисячоліття ввібрали все найкраще із 

величезної кількості культур, які побували на їх територія за часи панування 

іноземців на їх землях. Перейнявши їхні норми відносин між керівництвом та 

підлеглими, ми змогли б покращити рівень продуктивності наших підприємств. 

У підсумку можна сказати, що від співпраці та поглиблення вже 

існуючих економічних і соціально-культурних зв’язків України з країнами 

Східної Азії ми можемо покращити стан української економіки, підвищити 

соціально-культурний рівень та отримати ряд інших переваг, які б сприяли 

прискоренню розвитку нашої держави. 

 

Ямковой К. С. 

НТУ «ХПИ» 

ГЕТМАН ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКОГО 

На сегодняшний день одна из основных проблем, связанная с 

возрождением и становлением украинской государственности, интересующая 

современных историков – это история гетманата (гетманства). На эту тему 

существует множество публикаций.  

Первоначально гетман был лидером, которого выбирали на определенное 

время, но со временем его власть укрепилась. Многие историки связывают 

возникновение реестрового казачества с появлением титула «старший», или 

«гетман». Историк В. Антонович пишет: «Для власти над собой казаки 

выбирали себе начальника, которого польское правительство называло 

старшим войска запорожского; сами же казаки обычно называли их гетманами. 

Каждый гетман старался укрепить институт гетманства, усилить свою власть. 

Самым вожделенным гетманским желанием (как и всей казацкой верхушки) 

было получение равных прав с шляхетским сословием Речи Посполитой». 

Высшим органом власти в Украине считалась военная рада, но гетман и 

военная старшина умело манипулировали ней. Гетман управлял работой и 

военной рады, и генеральной старшинской рады. Также он являлся головой 

судебной власти. Должен был вести дипломатические отношения от имени 

всего войска.  

Одним из первых гетманов Украины был Богдан Ружинский (1575-1576 

гг.), польский князь и магнат. Он также запомнился тем, что совершил 

невероятный поход против Крыма. Особенно широко, утверждает Антонович, 

титул «гетман казацкий» стал употребляться во времена Сагайдачного. 


