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АНОТАЦІЯ 

В роботі аналізується стан історичних досліджень щодо тех-
нічних недоліків радянської броньованої техніки. А також того, 
як ці недоліки частково сприяли поразкам Червоної Армії в боях 
1941–1942 рр. 

Автор досліджує вплив науково-технічного фактора, техноло-
гічної відсталості радянської технічної школи від провідних країн 
світу. Також автор проводить аналіз впливу ідеологічної машини 
СРСР на наукові дослідження, аналізує вплив репресивної системи 
та ідеологічного диктату на розвиток науково-технічної думки. 

В роботі на прикладі недоліків радянської бронетехніки також 
наводяться песпективні напрямки для подальшого дослідження 
взаємовпливу радянської технічної школи та радянської системи 
під час Другої світової війни, а також тенденції подальшого роз-
витку радянського військово-промислового комплексу, виходячи з 
його стратегічних недоліків. 

Ключові слова: Друга світова війна, причини поразок, Черво
на Армія, технічні недоліки, бронетехніка, військовопромисловий 
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АННОТАЦИЯ 

В работе анализируется состояние исторических исследований 
о технических недостатках советской бронированной техники. 
А также того, как эти недостатки частично способствовали пора-
жениям Красной Армии в боях 1941–1942 гг. 

Автор исследует влияние научно-технического фактора, техно-
логической отсталости советской технической школы от ведущих 
стран мира. Также автор проводит анализ влияния идеологической 
машины СССР на научные исследования, анализирует влияние ре-
прессивной системы и идеологического диктата на развитие науч-
но-технической мысли. 

В работе на примере недостатков советской бронетехники также 
предложены необходимые направления для дальнейшего исследо-
вания взаимовлияния советской технической школы и советской 
системы во время Второй мировой войны, а также дальнейшей 
судьбы советского военно-промышленного комплекса, исходя из 
его стратегических недостатков. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, причины поражений, 
Красная Армия, технические недостатки, бронетехника, военно
промышленный комплекс. 



96 ISSN 2311–4932. Інтелігенція і влада. 2019. Вип. 41

O. V. Melnyk 

invesTigaTion of The Technical DisaDvanTages 
of sovieT arMoreD vehicles in The MoDern 
hisToriography of The seconD WorlD War 
anD The caUses of DefeaT of The reD arMy  

1941–1942 

oleg Melnyk, Associate Professor of the Department of History and 
Ethnography of Ukraine oleg_trac@ukr.net 

Odesa National Polytechnic University 
1 Shevchenko avenue, Odesa, 65044, Ukraine 

SUMMARY 

The paper analyzes the state of historical research on the technical 
shortcomings of Soviet armored vehicles. As well as how these short-
comings partially contributed to the defeats of the Red Army in the 
battles of 1941–1942. 

The author explores the influence of the scientific and technical 
factor, the technological backwardness of the Soviet technical school 
from the leading countries of the world. The author also analyzes the 
influence of the ideological machine of the USSR on scientific re-
search, analyzes the influence of the repressive system and ideological 
dictate on the development of scientific and technical thought. 

The work, using the shortcomings of Soviet armored vehicles as an 
example, also provides the necessary directions for further research 
on the mutual influence of the Soviet technical school and the Soviet 
system during the second war, as well as the further fate of the Soviet 
military-industrial complex, based on its strategic shortcomings. 

Key words: World War II, causes of defeats, Red Army, technical 
flaws, armored vehicles, militaryindustrial complex. 

Друга світова війна, як і всі війни в історії, значно посилила 
науково-технічний прогрес в більшості воюючих держав і в світі. 
Радянська система інженерної освіти та військово-промислового 
комплексу теж зробила свій внесок у світову інженерну думку, 
однак необхідно визначити, наскільки ефективно працювала ця 
система і як вплинула на поразки Червоної Армії на початку 
війни. Тому завданням роботи є процес дослідження сучасних 
робіт про технічні причини поразок Червоної Армії в сучасних 
історичних публікаціях пострадянського простору, і цей аналіз 
ми проведемо на основі бронетехніки СРСР, про яку написано де-
сятки книг сучасними істориками, інженерами та дослідниками. 
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Актуальність роботи пов’язана з необхідністю досліджен-
ня стану матеріально-технічної бази Червоної Армії, а також 
технічної та технологічної культури виробництва у військово-
промисловому комплексі СРСР, а також впливу репресивного 
апарату на рівень науково-технічної думки. 

Процес досліджень історії другої світової війни в країнах пост-
радянського простору значно прискорився після розпаду СРСР з 
1991 року. До масового обігу потрапили і документи і договори, 
які до цього не визнавала радянська ідеологічна машина. 

Відомі ідеологічні чинники значно відступили під тиском 
історичної правди та документів. До нової когорти істориків 
можна віднести російських істориків М. Мельтюхова [1] та 
М. Солоніна [2], які змогли в єльцинську добу користуватись 
архівними матеріалами. Однак, якщо перший продовжує тра-
дицію староі схеми про Велику Вітчизняну війну, наводить 
приклади неготовності СРСР до війни, другий продовжує тезу 
Віктора Суворова про готовність до війни в тому числі і техніч-
ну перевагу СРСР. 

Панування ідеологічних схем минувшини і повернення до 
старих схем радянської трактовки Другої світової війни відбу-
лось і в останніх публікаціях до чергової річниці ВОВ. Одночас-
но знов посилюється ідеологічний диктат у питаннях вивчення 
історії Другої світової війни «перехрещеної» у ВОВ та засто-
совуються старі ідеологічні схеми радянської доби. А для під-
тримки цих схем використовуються такі методи, як принижен-
ня якості техніки, теза про хронічне відставання радянського 
виробництва в 1930-х–1942 роках. Фактично проводиться теза 
від 9 квітня 1941 року, що була озвучена на нараді Політбюро 
ЦК ВКПб та СНК СРСР, яка належить Павлу Ричагову: «Ви 
змушуєте нас літати на гробах!» [3] 

Окремим питанням при розгляді причин поразок висуваєть-
ся технічна нездатність радянської армії в протистоянні з ні-
мецькою армією та технічні переваги промислових технологій 
ворога [4]. Рівень радянської військової техніки значно при-
меншується і нібито це є основною причинами поразок 1941–
1942 років, коли регулярна довоєнна армія СРСР практично 
перестала існувати [5]. 

На відміну від них наявні публікації М. Барятинського про 
рівень бронетанкової техніки СРСР та Німеччини та їх спів-
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ставлення, що веде цю систему до незручного становища. Бо 
аналізуючи рівень радянської бронетехніки, він приходить до 
більш виважених висновків, в тому числі досліджує процес за-
стосування техніки в танкових битвах Броди — Дубно та ін-
ших. На його думку, більшість недоліків є провиною вищого 
командного складу та застарілих схем використання техніки 
Червоною Армією [6]. 

До таких чинників додають технологічну відсталість, про-
блеми технічної думки, репресії та особисті відносини між кон-
структорами та інженерами. Особливо відзначаються публіка-
ції щодо біографій радянських військових конструкторів та їх 
внеску до обороноздатності. Часто випливають подробиці між-
усобних відносин виробників танків. Що відображено під час 
досліджень дії репресивних органів щодо шкідників. 

Зміна керівництва на оборонних заводах та в конструкторських 
бюро, репресії проти інженерів-конструкторів, посилені недоліка-
ми системи підготовки фахівців, позначились під час гонки озбро-
єнь, наприклад, репресований конструктор танків О. О. Фірсов [7] 
та відправлений на фронт С. О. Гінзбург [8, с. 12]. 

З’являються також публікації щодо технологічних недолі-
ків виробництва та конструкторської думки. Наприклад, під 
час аналізу недоліків радянських танків згідно з документами 
їх випробувань у США на Абердинському полігоні. Дослідники 
вважають ці недоліки критичними для бойового застосування. 
Неефективний фільтр в дизельних двигунах призводив до масо-
вих поломок, коробки перемикання швидкостей мали недоліки 
і в 1940-х роках вже застаріли. Що призводило до поломок під 
час боїв [9]. Часто згадуються проблеми через якість приладів 
огляду місця бою, малий ресурс двигунів, гармат та інші тех-
нічні проблеми [10]. 

Окремо потребує дослідження стан розвитку технологій та 
техніки на загальнотехічному світовому рівні. Напрямом подаль-
ших досліджень вважаю розгляд діяльності відомих інженерів 

Фактично в новітній історіографії намітилась тенденція 
пов’язувати поразки Червоної Армії саме з технічними недо-
ліками, часто ігноруючи такі причини, як стратегічні та так-
тичні прорахунки, питання логістики, тобто матеріально-тех-
нічного постачання та формування стратегічних резервів, їх 
недоцільного використання [11]. 
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Під час аналізу ефективності радянської бронетехніки необ-
хідне також дослідження мемуарних джерел як німецьких, так 
і радянських, бо в німецькій армії використовували радянську 
бронетехніку [12]. 

Окремо необхідно розглянути невідкладні питання загально-
го науково-технічного, дослідного та технологічного рівня ра-
дянської економіки. 

Безпосередній вплив на процес підготовки та застосування 
новітньої зброї мав і загальний рівень освіти та технічної куль-
тури населення. Швидка індустріалізація та культурна револю-
ція з одночасними репресіями проти інтелектуальної еліти не 
могла не позначитися на рівні підготовки фахівців з обслугову-
вання техніки. 

Таким чином, ми лише намітили основні тенденції подаль-
ших досліджень, які повинні проводитись системно, без втру-
чання ідеологічної машини. 

Першим напрямком є дослідження загального рівня техніч-
ної культури виробництва та науково-технічної її складової. 

Другим напрямом є вплив системи підготовки спеціалістів-
інженерів-конструкторів в Радянському Союзі на загальний рі-
вень науково-технічного прогресу в СРСР. 

Третім напрямом можна вважати систему впливу репресив-
ного апарату на науково-технічну думку, коли більшість доре-
волюційних науковців було репресовано, а нові кадри так і не 
змогли відразу їх замінити. 

Четвертим напрямком можна вважати існуюче на той мо-
мент інженерно-конструкторське відставання в радянській 
промисловості, коли запозичення іноземних технологій ще не 
гарантувало їх плідного використання через недоліки існуючо-
го рівня технічної культури виробництва. 

П’ятим напрямком можна вважати систему прийняття рі-
шень у ВПК, коли в погоні за швидкістю та кількістю часто 
ігнорували технічні та технологічні процеси. 

Шостим напрямком можна назвати бездумне запозичення 
застарілих технологій, які вже не гарантували конкуренцію в 
науково-технічній галузі. 

Тобто загальна система прийняття рішень, індустріальний 
стрибок та швидка підготовка інженерно-технічних кадрів з 
одночасними репресіями старої науково-технічної інтелігенції 
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призвели до багатьох технічних та технологічних недоліків ра-
дянської зброї. А низький рівень освіти, в тому числі і профе-
сійно технічної, погіршував обслуговування техніки в процесі 
її користування. 
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