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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%. 
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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 


