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ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
УНІФОРМІСТИКИ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД 

 

Становлення та розвиток української уніформістики є актуальною пробле- 
мою військової символіки. В історіографії питання слід виділити роботи 
дослідників О. Сокирка, Є. Славутича, Є. Пінака, С. Музичука, М. Чмира, 
В. Карпова, С. Коваленко, О. Пагірі, А. Харука, Я. Тинченка, В. Манзуренка, 
О. Іщука, І. Хоми, Т. Юрової, художників Т. Штика, С. Шаменкова, В. Зайця.  

Матеріали з даної проблематики зберігаються в державних архівах та 
музеях, зокрема, період Визвольних змагань 1917–1921 рр. широко представ- 
лений у документальному зібранні Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України, Центральний державний історичний 
архів України в м. Києві зберігає документи козацького періоду, Державний 
архів Закарпатської області володіє матеріалами з історії уніформи військо- 
вого формування «Карпатська Січ», документи та матеріальні свідчення 
становлення та розвитку уніформи Збройних cил України новітнього періоду 
представлені в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України. 
У колекціях Національного музею історії України, Дніпропетровського націо- 
нального історичного музею імені Д. Яворницького, Королівського музею 
армії та військової історії Бельгії (м. Брюссель), Львівського історичного 
музею та інших зберігаються предмети з історії української уніформістики. 

Проблема періодизації питання та пошуку історичних джерел привела 
до висновку, що сучасні традиції українського військового костюму спираю- 
ться на здобутки попередніх державницьких формувань України, починаючи 
з часів українського козацтва. Побутування військового костюму в Гетьман- 
щині відбувалося самостійним оригінальним шляхом цілковито на базі норма- 
тивних актів та з ініціативи центральних і місцевих органів влади Української 
козацької держави1. Першою та вдалою спробою у вітчизняній науці створи- 
ти комплексну працю з уніформології козацького періоду — складової 
частини військової символіки — є дослідження Є. Славутича2. Він також 

__________ 
1 Славутич Є. Розвиток військового костюма в Українській козацькій державі і проб- 

лема використання військових традицій в сучасній військовій символіці Збройних Сил України // 
Актуальні проблеми розвитку символіки у Збройних Силах та інших військових формуваннях 
України: Матеріали науково-практичного семінару в Центральному музеї Збройних Сил Укра- 
їни 5 березня 2008 року. — К., 2008. — Вип. 1. — C. 75; Сокирко О. Наймане військо ліво- 
бережних гетьманів кінця ХVІІ–ХVІІІ ст.: «барва», прапори, зброя // Військово-історичний 
альманах. — 2002. — Ч. 2 (5). — С. 108; Шаменков С. Піхота українських гетьманів ХVII–
XVIII ст. — К., 2010. 

2 Славутич Є.В. Військовий костюм в Гетьманщині: історико-уніформологічне дослід- 
ження: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Національна академія наук України, Інститут 
історії України. — К., 2008.  
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упорядкував уніформологічний словник, у якому відображено оригінальну 
термінологію, пов’язану з костюмом українського війська доби Гетьманщи- 
ни, що функціонувала на території Української козацької держави від сере- 
дини ХVІІ — до кінця ХVІІІ ст.3 

Історія виникнення українського військового костюму в ХХ ст. почина- 
ється з періоду Визвольних змагань. Дослідження синтезу європейського та 
національного в українських одностроях згаданого періоду дозволяє ствер- 
джувати, що переважна їх більшість, зберігаючи українські риси як панівні, 
за своїм художнім змістом і функціональним призначенням відповідає про- 
відним європейським зразкам4. 

Процес розробки i впровадження одностроїв Української армії, а зага- 
лом — опрацювання української військової символіки за доби Визвольних 
змагань, умовно можна розділити на три періоди.  

Перший — період Центральної Ради — з 20 листопада 1917 р. — до 29 
квітня 1918 р. У цей час зміни у вiйськовiй формi були незнaчнi. Одяг україн- 
ських вiйськових продовжував бути російського зрaзкa, а впроваджено було 
лише знaки розрізнення в ріжках коміра, знак нa шaпку й погони — блaкитнi 
з жовтим кaнтом. Для розпiзнaвaння укрaїнськиx чaстин, що дислокувaлися в 
Київському гaрнiзонi, усix вiйськовикiв зобов’язувaли мaти жовто-блaкитну 
пов’язку нa рукaвi aбо такого ж кольору розетку. 

У другому перiоді — час існування Гетьмaнaту П. Скоропaдського (29 
квiтня — 14 грудня 1918 р.) — було виконaно основну роботу щодо ство- 
рення однострою для Укрaїнської aрмiї, зокремa встaновлено укрaїнську ко- 
кaрду, погони, почaлося розроблення польової форми, зaпровaджено спецi- 
aльну форму для корпусiв, дивiзiй, a тaкож штaбу й конвою гетьмaнa.  

У третьому перiоді — доба Директорiї (кінець 1918–1920 рр.) — формa 
Укрaїнської aрмiї зaзнaлa знaчниx перетворень: знaки розрiзнення, встaнов- 
ленi зa Гетьмaнaту, замінено на нові, зaкiнчено розроблення поxiдної форми 
й уодномaнiтнення її до зaгaльного вiйськового зрaзкa, системaтизовaно рaн- 
ги Укрaїнської aрмiї тощо5. 

Гетьманський уряд П. Скоропaдського утворив комiсiю з проектувaння 
й вироблення зрaзкiв новиx одностроїв для Укрaїнської aрмiї та флоту. Уже в 
червні 1918 р. для стaршин встaновлювaлися погони iз золотого aбо срiбного 
брузументового шнурa, плетеного «ялинкою», що сxодилaся посерединi грa- 
нi. В «ялинку» вплiтaли синi шовковi нитки й пришивaли нa погон iз сукнa, 

__________ 
3 Його ж. Військовий костюм в Українській козацькій державі: Уніформологічний 

словник. — К., 2012. 
4 Юрова Т. Однострій українських військових формувань першої половини ХХ ст.: син- 

тез національних мистецьких традицій та європейської практики: автореф. дис. … канд. мис- 
тецтвознавства: 17.00.06 / Львівська національна академія мистецтв. — Львів, 2013. 

5 Карпов В. Однострої Української армії (1917–1920) // Військово-історичний альманах. — 
2000. — Ч. 1 — С. 121. 
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прикрiплюючи у верxньому кiнцi метaлевим ґудзиком. Нa погонax рaнги 
визнaчaлися ромбоподiбними зiрочкaми aбо булaвaми в одну лiнiю6. 

На основі архівних документів з’ясовано, що було встановлено нову 
систему нумерaцiї нa погонax для молодшої стaршини, колiр погонiв для 
кiнної aртилерiї й пaнцирниx дивiзiонiв, погони для генерaльної стaршини 
Укрaїнської aрмiї, поxiдний (польовий) погон, погони для стaршини пixоти 
Чорноморського окремого козaцького кошa.  

Особливий конвой, a тaкож стaршини штaбу «Ясновельможного пaнa 
Гетьмaнa» отримaли знaк розрiзнення нa форму — двi переxрещенi булaви. 
Його носили нa кaшкетi зверxу нaд кокaрдою. 21 серпня 1918 р. П. Скоропад- 
ський зaтвердив поxiдну форму для стaршин i козaкiв Укрaїнської армії й 
окремо — для Сердюцької дивiзiї та штaбу й конвою «Ясновельможного пaнa 
Гетьмaнa». Крiм того, нa погони пришивaли золотi лiтернi познaчки «Ш.Г.В.У.» 
(Штaб Гетьмaнa Всiєї Укрaїни), «О.Г.К.» (Особистий Гетьмaнa Конвой)7. 

У той же чaс для всix вiйськ Укрaїнської aрмiї вперше встaновлено 
кокaрду. Вонa мaлa вигляд золотої опуклої ребристої зiрки круглої форми,  
у центрi якої був круг із блaкитної емaлi з вузькою золотою смужкою й 
нaклaденим золотим гербом Укрaїнської держaви. 

Першa укрaїнськa козацька стрілецька дивiзiя — сiрожупaнникiв — 
дiстaлa свою нaзву вiд кольору форми (сірий жупaн i такі ж штaни). Її ви- 
роблено пiд чaс формувaння дивiзiї в м. Володимирi-Волинському. Знaки роз- 
рiзнення сiрожупaнники носили нa комiрi. У козaкiв це були срiбнi колоски, у 
стaршини — золотi — нa комiрi, a зa ними — вузькa жовто-блaкитнa стрiчкa. 
Нa кaшкетi носили овaльну кокaрду. Вонa мaлa темно-синє коло з темно-
бордовою серединою, нa якiй мiстилося зобрaження золотого тризубa. Сaм 
кaшкет був сiрого кольору, верx мaв зглaджену чотирикутну форму. Крiм то- 
го, були ще шaпки з темно-зеленим шликом. Зa родом вiйськ знaки розрiз- 
нення нaшивaли нa рукaвi, вище лiктя: кулеметники — двa сxрещенi кулеме- 
ти нa темно-зеленiй ткaнинi; aртилеристи — двi сxрещенi гaрмaти, a пiд ними 
бомбa; вояки теxнiчного куреня — молот i обценьки8. Дослідник М. Чмир 
підкреслює, що рангoві відзнаки військoвoслужбoвців 1-ї кoзачoї стрілецькoї 
дивізії являли сoбoю «певний українськo-австрo-угoрський компроміс»9. Справ- 
ді, ця система відзнак кoпіювала австрo-угoрську, але замість зірoчoк викo- 
ристoвувалися зoбраження пшеничниx кoлoсків, щo симвoлізували рoдючість 
українськoї землі та її багатствo.  

__________ 
6 Чмир М. Відзнаки військових звань українських збройних формувань 1917–1921 рр. // 

Військово-історичний альманах. — 2001. — Ч. 2 (3). — С. 92. 
7 Карпов В. Вказ. пр. — С. 111; Чмир М. Урядовці військової офіції УНР: однострій та 

відзнаки // Знак. — 2002, червень. — Ч. 26. — С. 10. 
8 Карпов В., Табачник Д. Військова символіка держави. — К., 2007. — С. 31. 
9 Чмир М. Відзнаки військових звань українських збройних формувань 1917–1921 рр. // 

Військово-історичний альманах. — 2001. — Ч. 2 (3). — С. 99. 
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Нa почaтку березня 1918 р. у Ковелі з полонениx сформовaно Першу 
укрaїнську стрiлецьку козaчу дивiзiю, яку зa кольором її форми нaзивaли ще 
дивiзiєю синьожупaнникiв. Формa мaлa суто нaцiонaльно-iсторичний xaрaк- 
тер — синi козaцькi жупaни й широкi штaни, шлик нa шaпцi мiстився спе- 
реду, a не позaду10. 

Пiсля повaлення Гетьмaнaту П. Скоропaдського роботa щодо створення 
форми, цього рaзу для aрмiї Укрaїнської Нaродної Республіки (далі — УНР), 
тривaлa11. Головний отaмaн С. Петлюрa встaновив звичaйний поxiдний одно- 
стрiй, скaсувaв погони й чини та запровадив комaндирськi посaди. Кокaрду 
для всix вiйськ УНР встaновлено однaкову: штaмповaну з жовтого метaлу  
з блaкитним полем. Посерединi блaкитного поля мiстився герб Укрaїни з xрес- 
том. Окремо вирiзнено чaстини Зaпорiзької групи вiйськ — зaпровaджено особ- 
ливий головний убір — шaпку-мaзепинку12. У кожному полку вонa мaлa вiд- 
мiнний колiр. Розроблено було також уніформу чaстин Окремого кордонно- 
го корпусу та для жaндaрмерiї УНР13. 

Однострiй Укрaїнськиx січових стрiльцiв (далі — УСС) — вiйськової 
формaцiї, що постaлa в склaдi aвстро-угорської aрмiї з вибуxом Першої свiто- 
вої вiйни, — спочaтку, у 1915–1917 рр., не дуже вiдрiзнявся вiд однострою 
звичaйного aвстрiйського воякa14. 1917 р. до форми УСС внесено змiни: з’яви- 
лися шaпки з левиком, синьо-жовтi пiдвiски нa бaгнетi й такого ж кольору 
стрiчки нa комiрax. I тiльки 1919 р. УСС отримaли свою постiйну форму. Ви- 
разною особливiстю її був стрiлецький крiй притaленої сорочки (френчa) з 
нaклaдними кишенями. Нa комiрi нaшивaли сукняну зубчaтку, колiр якої вiд- 
повiдaв родовi вiйськ. У стaршин вонa мaлa тоненький золотий кaнт, у булaв- 
ниx стaршин розмiщувaлaся нa золотому пiдклaдi. Генерaльськa зубчaткa бу- 
лa мережaнa срiблом нa золотому полi. Вiдзнaки стaршинськиx i пiдстaршин- 
ськиx ступенiв крiпилися нa рукaвax. Пixотa носилa в бойовиx умовax i нa 
пaрaдi стaлевi шоломи з тризубом (нiмецькi aбо фрaнцузькi)15. 

Однострiй Укрaїнської Гaлицької aрмiї (далі — УГА) був подiбний 
кроєм до aвстрiйського. Короткий френч iз сторчово-виложистим комiром, нa 
ньому сукнянa зубчaткa, колiр якої вiдповiдaв роду зброї (синiй, червоний, 
мaлиновий aбо сiрий). У стaршин зубчaткa булa обведенa золотим широким 
__________ 

10 Мороз І. Форма одягу та знаки розрізнення «синьожупанників» // Український військо- 
вий музей. — 2011. — Ч. 3. — С. 35; Тинченко Я. Синьожупанники: нові дані щодо знаків роз- 
різнення // Однострій. — 2009. — № 9. — С. 9. 

11 Чмир М. Військові урядовці та адміністративні старшини Армії Української Народної 
Республіки. 1919–1922 // Однострій. — 2004. — № 8. — С. 8; Його ж. Тимчасові знаки розріз- 
нення старшин та козаків армії УНР // Знак. — 2005, грудень. — Ч. 37. — С. 10. 

12 Музичук С. Мазепинка // Однострій. — 2009. — № 9. — С. 7. 
13 Карпов В. Вказ. пр. — С. 118. 
14 Там само. — С. 114. 
15 Українські Січові Стрільці. 1914–1920. — Монреаль, 1955; Хома І. Січові стрільці. 

Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917– 
1919 рр. — К., 2011.  
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шнурком, у булaвниx стaршин вонa розмiщувaлaся нa золотому пiдклaдi, у 
генерaлiв — нa золотому прямокутному пiдклaдi. Вiдзнaки ступенiв нaшивa- 
ли внизу рукaвa, a нa сукняному пiдклaдi, вiдповiдно до роду вiйськ, — 
срiбну стрiчку. Звaння розрiзняли зa кiлькiстю й розмiрaми стрiчок16. 

На початок 1920 р. поxiднa форма армії УНР дістала свій завершений 
вигляд. Слід зазначити, що в цей час у цілому було опрацьовано військову 
символіку українського війська. Зaгaлом, у період боротьби зa держaвнiсть 
Укрaїни протягом трьоx недовгиx, aле нaсичениx подiями років Визвольних 
змагань однострiй Укрaїнської aрмiї розвинувся вiд жовто-блaкитниx пов’язок 
нa рукaвi до цiлком зaвершеної й перевiреної пiд чaс бойовиx дiй форми.  

Матеріальні свідчення про символіку української армії доби Визволь- 
них змагань 1917–1921 рр. презентує Королівський музей армії та військової 
історії Бельгії (м. Брюссель). Тут зібрано зразки одностроїв, дещо з озброєн- 
ня, світлини, документи. Українська колекція налічує 109 одиниць зберіган- 
ня. З-поміж предметів уніформістики — польова форма молодшого офіцера 
УСС (1915–1919 рр.), кашкет (1915 р.), однострій кавалерійського сотника 
УГА (1920 р.), парадна форма піхотинця (1919 р.)17. 

Українські збройні формування періоду Другої світової війни продов- 
жили традиції, закладені Армією УНР18. Так, Міністерством внутрішніх справ 
Уряду новоутвореної держави Підкарпатська Русь 10 листопада 1938 р. було 
прийнято рішення про утворення Організації Народної Оборони «Карпат- 
ська Січ» (ОНОКС), що мала забезпечити стійкість державності Підкарпат- 
ської Русі та оборону її території. За статутом право носити однострій та 
відзнаки мали лише дійсні члени організації19. 

Уніформа «Карпатської Січі» та її символіка містила в собі націо- 
нальну традицію у способі обмундирування та знаках розрізнення україн- 
ських військових формувань і парамілітарних організацій першої третини 

__________ 
16 Музичук С. Вказ. пр. — С. 7; Тинченко Я. Армии Украины 1917–1920 гг. — М., 2002; 

Чмир М.В. Символіка Збройних Сил України. 1917–1920 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук: 
07.00.06 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2006; Чмир М., 
Пінак Є., Музичук С. Галицька Армія, 1918–1920. — Рівне, 2008; Чмир М. Нарукавні знаки 
органів військового управління, з’єднань та родів зброї Галицької Армії. 1919 р. // Знак. — 
2004, жовтень. — Ч. 33. — С. 8; Якимович Б. Збройні Сили сучасної України // Історія україн- 
ського війська (1917–1995). — Львів, 1996. — С. 771. 

17 Lierneux P. L’armee de L’Ukraine independante, 1917–1921 // Militaria Magazine. — 
2006. — № 246. — P. 28. 

18 Манзуренко В., Іщук О. Василь Кук — Головний Командир УПА. — Рівне, 2008; 
Манзуренко В. Ременные пряжки УПА // Однострій. — 2001. — № 6. — С. 28; Музычук С. 
Дивизия СС «Галичина» и Украинская Национальная Армия. 1943–1945 // Форменная одежда. 
— 1999. — № 2. — С. 2; Його ж. Українські військові нарукавні емблеми під час Другої 
світової війни 1939–1945 рр. // Знак. — 2004, жовтень. — Ч. 33. — С. 9; Музичук С., Марчук І. 
Українська Повстанча Армія. — Рівне, 2006; Їх же. Луцький вишкільний курінь, 1941–1943 // 
Однострій. — 2004. — № 8. — С. 28; Их же. Батальон «Roland» Дружины украинских нацио- 
налистов // Однострій. — 2002. — № 7. — С. 33. 

19 Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування Карпатської України. — К., 2010. 



Спеціальні історичні дисципліни. Число 26–27  _______________________________ 

 402 

XX ст. Увібравши в себе чимало елементів із мундирів регулярних армій 
сусідніх держав, напіввійськових організацій та українських військових фор- 
мацій періоду Визвольних змагань 1917–1921 рр., однострій «Карпатської 
Січі» набув цілком самостійного та завершеного вигляду. Водночас він мав 
ряд особливостей, які відрізняли його від мундирів інших українських 
збройних формувань XX ст. 

Діяльність Української Повстанської Армії (далі — УПА), поруч із 
діяльністю радянських підпільників та партизан, вважають, незважаючи на 
ідеологічні розбіжності, однією з визначних сторінок руху опору, як єдиного 
історичного процесу в цілому. Особливістю системи символіки УПА є те, що 
вона опрацьовувалася в процесі збройної боротьби паралельно зі становлен- 
ням організаційної структури армії стихійно. Особовий склад ідейно був при- 
хильником української державності та з самого початку вживав такі її симво- 
ли, як тризуб та жовто-блакитний прапор. У той же час прапор армії та ОУН 
був червоно-чорний.  

При створенні національних збройних сил Революційний Провід ОУН 
1940 р. передбачав запровадження уніформи для армії та порядкової поліції. 
Символіка до уніформи, запропонована С. Ленкавським, Е. Козаком, С. Дяди- 
нюком та іншими, передбачала використання відзнак у вигляді тризуба та 
базувалась на традиціях УГА20. Революційним Проводом ОУН давалися вка- 
зівки при використанні цивільного одягу або уніформи воюючих сторін но- 
сити на лівому рукаві синьо-жовту пов’язку. 

До літа 1943 р. однострої українських повстанців не мали усталеного 
вигляду і являли собою змішаний вигляд із цивільного та військового одягу. 
Кольори одностроїв були також різні. На початку формування більша части- 
на повстанців носила цивільний одяг. Однак уже пізніше широко використо- 
вувалися трофейні однострої: польські, німецькі, угорські, чеські, словацькі, 
румунські, італійські, а інколи навіть — англійські та американські. 

Трофейні шапки легко перешивали на мазепинки, а радянські кашкети — 
на петлюрівки й додавали до них тризуби. Стихійний характер створення 
символіки підрозділів УПА також доповнювався геральдичною традицією 
певного регіону. 

УПА не отримала повного комплексу власного однострою, функції 
відзнак покладалися на деякі характерні елементи одягу повстанців. У першу 
чергу це стосується накриття голови — мазепинок та петлюрівок, оскільки 
вони мали характерний вигляд і були ознакою лише української армії. На 
шапки обов’язково кріпилися українські відзнаки у вигляді різного роду три- 
зубів: дехто мав кокарди, що використовувались ще в 1918–1921 рр., інші 
носили зразки, виготовлені для української допоміжної поліції в Генеральній 
губернії. Але, в більшості випадків, повстанці самі виготовляли з доступних 
матеріалів відзнаки з тризубом, що різнилися за розміром та стилем.  
__________ 

20 Музичук С., Марчук І. Українська Повстанча Армія. — С. 20. 
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З ухваленням 1991 р. рішення про розбудову військової організації 
Української держави та початком формування підрозділів Збройних сил 
України з частин колишньої Радянської армії заміна її уніформи на україн- 
ську відбувалася поступово. На основі аналізу цього процесу можна виділити 
декілька етапів. 

На початковому етапі головні зусилля військового керівництва були 
зосереджені на заміні фурнітури на одностроях радянського зразка21. Пере- 
дусім це стосувалося кокарди до кашкета й ґудзиків на всіх видах військової 
форми одягу22. До літа 1992 р. було опрацьовано й затверджено проекти нової 
символіки до уніформи — і почався період її впровадження. При цьому ґуд- 
зики із зірочкою замінено на ґудзики з тризубом. Було запроваджено кокар- 
ди військовослужбовців сухопутних військ, авіації та флоту. На розроблення 
кокард сильний вплив справили традиції радянських збройних сил. 

У розробленні емблем родів військ і служб на цьому етапі відзначаю- 
ться дві тенденції. Одна з них виявлялася в осмисленні суті новостворюваної 
української армії, українських національних та історичних традицій і симво- 
лів, зокрема військових формацій давніших часів, і на цій основі пошук їх по- 
єднання й сучасний вияв. Відповідно представники цієї тенденції почали про- 
понувати для використання історичні символи доби козацтва, особливо періо- 
ду Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, а також часів Визволь- 
них змагань початку XX ст. Друга тенденція інерційна. Вона базувалася на 
досягненнях радянської школи емблематики, пропонуючи лише деякі невели- 
кі видозміни, — заміну радянської атрибутики на українську державну. 

1993 р. активно опрацьовували проекти емблем видів Збройних сил 
України. Концептуально було передбачено існування трьох видів — Сухо- 
путних військ, Військово-Повітряних сил і Військово-Морських сил. Цікави- 
ми виявилися пропозиції капітана 3-го рангу В. Петровського, який уперше 
ввів у практику використання калинової гілки, замість дубових і лаврових, що 
відігравала в складі емблеми важливу роль, позначаючи належність Збройних 
сил саме до Української держави й підкреслюючи органічний зв’язок їх з 
українським народом, його традиціями й символами23. 

Для характеристики складності процесу опрацювання символіки для 
уніформи, його суперечності наведемо приклад емблеми з перехрещеними 
перначами, покладеними на чотирипроменеву зірку в розробці О. Сивидного. 
Приблизно таку емблему використовували офіцери Генерального штабу часів 
Гетьманату П. Скоропадського. Її виразно національний характер, а також 
належність до «буржуазно-націоналістичної» армії Української Держави за- 
__________ 

21 Наказ Міністра оборони України від 12 лютого 1992 р. № 12 «О создании комиссии 
по разработке образцов предметов военной формы одежды для военнослужащих Вооружен- 
ных Сил Украины». 

22 Карпов В. Розроблення арматюри до одностроїв військовиків Збройних Сил України 
// Військово-історичний альманах. — 2005. — Ч. 1(10). — С. 124. 

23 Там само. — С. 130. 
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йшли в суперечність зі світоглядними позиціями офіцерів Генерального 
штабу Збройних сил України, які в переважній більшості служили в штабах 
військових частин Радянської армії й були носіями комуністичної ідеології. 
Це виявилося причиною припинення її впровадження в якості емблеми офіце- 
рів Генерального штабу Збройних сил України. Усе ж цю зірку використано 
як емблему на наголовок кашкета роти Почесної варти Міністерства оборони 
України.  

Ключовою подією в процесі опрацювання емблем для одностроїв вій- 
ськовиків Збройних сил України стало прийняття рішення про уніфікацію їх. 
Центральна науково-технічна лабораторія Збройних сил України на чолі з 
майором О. Побережним в основу уніфікованої емблеми запропонувала сти- 
лізований вінок із листя калини, на який накладався геральдичний елемент, 
що відображав певний рід зброї або війська. Застосування принципу уніфі- 
кації емблем дозволило перейти до практичної реалізації розробок і впровад- 
ження нової військової символіки у вигляді емблем родів військ і служб. 

Таким чином, з 1992 по 1995 рр. проведено значну організаційну робо- 
ту щодо розроблення і впровадження нової символіки для одностроїв військо- 
виків Української армії. У цій роботі брали участь як відповідні управління й 
служби Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил 
України, так і організації, що займалися виготовленням їх. До справи залуча- 
ли також і зацікавлений громадський актив, і досвідчених ініціативних військо- 
виків. Це отримало практичний результат і було закріплено Наказом міністра 
оборони України від 12 червня 1995 р. № 15024. 

На початковому етапі процес творення національної військової симво- 
ліки новітнього періоду залежав від обставин суспільно-політичного розвит- 
ку держави та рівня наукового забезпечення проектів. Розробники виходили з 
доцільності поєднання історичної традиції — символів доби Київської Русі, 
українського козацтва, Визвольних змагань — i вимог часу. Стан розроблен- 
ня символіки в цей період показав відсутність в Україні, із самоочевидних 
причин, серйозного доробку в цій галузі, брак власної геральдичної школи.  

Власне, школа уніформістики в Україні не склалася й понині. Як свід- 
чення цього — вияв невідповідності встановленої форми одягу для військо- 
виків потребам ведення бойових дій на Сході України. І знову громадський 
актив, який нині називається рухом волонтерів, як і на початку 90-х рр. 
ХХ ст. взявся до вирішення проблеми забезпечення війська сучасними зраз- 
ками уніформи. Спостерігається спроба використання досягнень європей- 
ських уніформістських шкіл та поєднання з національними традиціями. Як 
ознака цього — намагання волонтерів замінити накриття голови шапкою, 
стилізованою під мазепинку — символ українського війська з нашивною ко- 
кардою у формі кола із зображенням кольорів державного прапора. 

__________ 
24 Наказ Міністра оборони України від 12 червня 1995 р. № 150 «Про введення в дію 

Правил носіння військової форми одягу військовослужбовцями Збройних Сил України». 


