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У СВІТЛІ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ

На підставі історіографічного огляду й аналізу наукової та мемуарної 
літератури оцінено воєнно-політичне значення Корсунь-Шевченківської операції 
1944 р., визначено особливості її проведення та уроки з погляду воєнного мистецтва.
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У роки Другої світової війни 1939 – 1945  рр. воюючими сторонами було 
проведено,  за приблизними підрахунками, не менше двохсот оборонних і 
наступальних операцій стратегічного масштабу. Так, лише війська Червоної армії 
здійснили проти військ противника понад 50 стратегічних операцій. Але далеко не 
всі вони були успішними, не кожна з них мала стратегічне воєнно-політичне значення, 
тим більше – історичне. І далеко не кожна стала всесвітньо відомою.

Серед найвизначніших подій, які відбулися на всіх театрах воєнних дій Другої 
світової війни, можна назвати до десятка великих битв, які вирішальним чином 
вплинули на її хід і кінцевий результат. І дві з них відбулися на території України. 
Це битва за Дніпро та Дніпровсько-Карпатська стратегічна наступальна операція 
(стратегічна операція на Правобережній Україні).

Поряд із такими грандіозними подіями на фронтах не меншого всесвітнього 
значення набули ще кілька операцій фронтового масштабу, які проводилися локально 
або ж були складовими стратегічних операцій. Особливо яскравою та величною 
сторінкою вигнання ворога з української землі стала Корсунь-Шевченківська 
наступальна операція, проведена військами 1-го і 2-го Українських фронтів у січні – 
лютому 1944 р.

Ця операція, як і місцевість, на якій вона відбувалася, відразу стали й донині 
залишаються об’єктом численних досліджень фахових істориків, краєзнавців, аматорів 
та пошукових організацій. Ця операція також є предметом підвищеної громадської 
уваги, оскільки є помітною складовою історичної пам’яті вітчизняного суспільства. 
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Можемо говорити й про те, що навколо «Корсунь-Шевченківської битви» за радянських 
часів було створено певний історичний міф, який ще потребує ретельного вивчення 
задля оцінки його відповідності історичній правді. Автор пропонованої статті ставить 
перед собою більш скромне завдання: зосередити увагу лише на аспектах воєнно-
політичного значення Корсунь-Шевченківської операції й особливостях воєнного 
мистецтва в ході її проведення через призму висвітлення цих питань у науковій та 
мемуарній літературі.

Корсунь-Шевченківській операції 1944 р. безпосередньо або як одній із ключових 
складових у ширшому об’єкті дослідження присвячено кілька сотень монографій, 
наукових статей, інших історичних і спеціальних праць1.

Перші публікації, в яких розглядалися бойові дії під Корсунем, побачили світ ще 
в ході війни та відразу по її завершенні – у 1944 – 1945 рр. [1 – 18]. Більшість з них мали 
на меті аналіз та узагальнення бойового досвіду військ у контексті вироблення уроків і 
практичних рекомендацій для вирішення нагальних тактичних і оперативних завдань, 
а окремі мали пропагандистський характер. Глибший історичний і проблемний аналіз 
різних аспектів операції було здійснено військовими фахівцями в перше повоєнне і 
наступні десятиліття [19 – 72].

Велика увага Корсунь-Шевченківській операції приділялася у фронтових і 
воєнно-історичних нарисах, збірниках бойових документів і матеріалів, у ґрунтовних 
узагальнених працях, присвячених подіям Великої Вітчизняної та Другої світової війн 
[73 – 101; 102 – 111]. Вона описана в численних мемуарах полководців, воєначальників, 
учасників подій з обох сторін та літературі про них, висвітлена в опублікованих 
нарисах бойового шляху військових об’єднань, з’єднань і частин, які брали участь у 
битві, у краєзнавчих і музейних розвідках тощо [112 – 130; 131 – 143; 144 – 148].

Окремо слід виокремити дисертаційні дослідження, присвячені частковим 
спеціальним питанням організації та проведення Корсунь-Шевченківської операції, 
більшість з яких здійснено в 50-х рр. ХХ ст., і лише одне – у наш час [149 – 151; 152].

Воєнні дії під Корсунем у січні – лютому 1944 р. відомі не лише на пострадянському 
просторі, певну увагу їм приділено і в західній історіографії, про що свідчать праці 
деяких зарубіжних дослідників [153 – 168].

Численні публікації останніх двох десятиліть лише наголошують, що сучасні 
історики, насамперед вітчизняні, не втрачають інтересу до цієї непересічної воєнно-
історичної події [169 – 183; 184 – 214]. Серед українських дослідників, які розглядали 
різні аспекти цієї операції, зокрема її організацію, ведення бойових дій частинами 
і з’єднаннями Червоної армії та Вермахту, її результати і значення, слід назвати 
В. Бережинського, В. Грицюка, В. Колєчкіна, І. Муковського, О. Лисенка, Л. Овсієнко, 
Т. Полякову, А. Сала, С. Сидорова, П. Степенькіну та ін.

Навіть попередній, найбільш загальний аналіз воєнно-історичних публікацій 
про події Другої світової війни свідчить, що прискіплива увага дослідників, прикута 
до Корсунь-Шевченківської операції, не поступається, а часто перевершує науковий 
інтерес до багатьох інших рівнозначних і навіть більших за своїми розмахом, 

1 За найбільш приблизними підрахунками автора – понад 500 (без урахування публікацій у ЗМІ).
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масштабом  і наслідками воєнних подій минулої війни на території України. 
Закономірно виникає запитання: чим можна пояснити такий феномен?

На наш погляд, неабиякий інтерес до означених подій зумовлений кількома 
чинниками. По-перше, Корсунь-Шевченківська операція об’єктивно посідає особливе 
місце серед інших операцій Червоної армії. Вона належить до видатних операцій з 
оточення та знищення великого угруповання противника, проведених радянськими 
військами в роки війни, увійшовши в її історію як перша ефективна операція на 
оточення з числа проведених після Сталінградської битви. Недарма її часто називають 
«другим Сталінградом», «Сталінградом на Дніпрі», а також «Каннами на Дніпрі». 
Німецькі історики з подачі колишніх генералів Вермахту та вцілілих учасників битви 
називають її «kesselschlacht bei tscherkassy» («битва в котлі під Черкасами»).

По-друге, незважаючи на те, що за радянських часів ця операція серед 
інших наступальних операцій Червоної армії на українських землях була однією 
з найпопулярніших і найбільш висвітлених у літературі, вона не може вважатися 
цілком і повністю дослідженою – низка аспектів проблеми і значна кількість питань, 
пов’язаних із проведенням операції, залишаються невирішеними, нез’ясованими, 
неоднозначними, недостатньо вивченими чи потребують уточнень. У наш час, 
вважаємо, необхідне переосмислення й оновлене, на принципах історичної правди, 
без будь-яких ідеологічних шор і недомовок, висвітлення задуму операції та ступеня 
його реалізації, надання відповідної та об’єктивної оцінки діям штабів і військ у ході 
підготовки й проведення операції, організації всебічного забезпечення військ.

Також слід уточнити реальні успіхи та прорахунки дій сторін в операції, справжню 
роль у ній органів військового управління, конкретних полководців і воєначальників, 
дати належну оцінку рівню їх полководського мистецтва, виявленого в організації та 
веденні бойових дій. Не остаточно вирішеними залишаються питання особливостей та 
ефективності застосування в операції видів збройних сил та родів військ. Науковцям 
слід уточнити кількість оточеного у «черкаському котлі», знищеного і полоненого 
противника, а також тих його сил, яким вдалося вирватися з оточення. Крім того, існує 
необхідність уточнення бойових втрат радянських військ. Усі ці та деякі інші питання 
потребують додаткового поглибленого історичного дослідження із залученням ще 
не уведених у науковий обіг документів і матеріалів широкої джерельної бази обох 
воюючих сторін.

Корсунь-Шевченківська наступальна операція є цікавою не лише як складова 
в загальній низці операцій з визволення України від нацистських окупантів, а ще й 
як окреме воєнно-історичне явище (хоча, звичайно, його не можна розглядати поза 
конкретно-історичним контекстом), а тому вона є предметом вивчення багатьох 
дослідників – як професійних істориків, так і аматорів.

Крім того, важливою підставою для живлення інтересу до цієї битви не лише з 
боку вузькопрофільних дослідників історії війн і воєнного мистецтва, а для значного 
кола вітчизняних істориків, краєзнавців, пошуковців, фахівців воєнно-історичних 
реконструкцій і широкого загалу, є місто Корсунь-Шевченківський як місце пам’яті. 
Нечасто в історії невелике місто фігурує як епіцентр видатних історичних подій 
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загальнонаціонального значення більше ніж один раз, у нашому випадку – двічі. 
Отже, тут проглядається певний історичний зв’язок між подіями, які розділені майже 
300-річним часовим проміжком – битвою 1648 р. під Корсунем у ході національно-
визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького і битвою 
1944 р. в роки Другої світової війни. Разом із тим меморіальні питання, а особливо 
питання історичної пам’яті та діяльності з увічнення пам’яті про події Корсунь-
Шевченківської битви, залишаються дослідженими далеко не повною мірою. Додамо 
до цього ще й те, що корсунська земля (Корсунщина і Звенигородщина) є батьківщиною 
великого сина українського народу Тараса Шевченка.

Оцінюючи хід і результати операції з погляду воєнного мистецтва, зазначимо, 
що, маючи багато спільного з іншими проведеними операціями, передусім з 
метою оточення й розгрому противника, Корсунь-Шевченківська операція мала 
низку особливостей. Вони стосувалися як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, як 
об’єктивних, так і суб’єктивних.

Воєнно-політична ситуація наприкінці 1943  р. визначалася остаточним 
перехопленням у противника стратегічної ініціативи. Проте на той час, незважаючи 
на зростаючі потужності вітчизняного промислового виробництва і суттєву допомогу 
союзників за програмою ленд-лізу, ще не було створено можливостей достатньою 
мірою забезпечити потреби фронтів, передусім у військовій техніці, боєприпасах 
та пальному.

Погодимося з висновком українських військових істориків В. Грицюка і А. Сала 
про те, що Корсунь-Шевченківська операція стала фінальною частиною незавершеної 
операції 1-го та 2-го Українських фронтів з оточення противника зустрічними ударами 
на Умань – Христинівку в кінці грудня 1943  р. – першій половині січня 1944  р., яку 
радянська воєнно-історична наука (за фактичними результатами дій радянських 
військ) розглядає як дві самостійні фронтові операції – Житомирсько-Бердичівську та 
Кіровоградську [192, 107; 210; 211]. 

На середину січня основні завдання першого етапу стратегічної операції з 
визволення Правобережної України (Дніпровсько-Карпатської операції) залишались 
невиконаними – противник продовжував утримувати виступ у районі Корсунь-
Шевченківського і його вершиною на ділянці майже 50 км упирався в Дніпро. Загальна 
площа виступу становила близько 10 тис. кв. км. За цих умов Ставка директивою від 
12  січня 1944 р. № 220006 уточнила завдання фронтів, суть яких полягала в оточенні та 
знищенні ворожого угруповання у Звенигородсько-Миронівському виступі (пізніше 
його назвуть Корсунь-Шевченківським) шляхом одночасних ударів військ фронтів 
під основу виступу і з’єднання їх у районі Шполи [192, 107 – 108]. Отже, за задумом, 
війська 1-го та 2-го Українських фронтів мали зустрічними ударами у напрямах, що 
сходяться в районі Шполи та Звенигородки, оточити війська противника.

Значний вплив на реалізацію задуманого та хід бойових дій мав природно-
кліматичний чинник. Операція відбувалася за надзвичайно складних погодних умов: 
наприкінці січня 1944 р. настало різке потепління, що разом із дощами (за час операції 
лише п’ять днів були без опадів) призвело до швидкого розтавання снігового покриття 



Пам’ятні дати
55

і розмокання ґрунтів, а це, в свою чергу, значно ускладнювало здійснення пересувань 
військ і обмежувало можливості застосування авіації.

Суттєвим фактором, який впливав на хід і результати операції, був украй 
стислий  термін, що відводився для її підготовки – 5 – 7 діб. Командування 1-го і 
2-го  Українських фронтів у цілому правильно визначило напрями головних ударів 
та здійснило перегрупування військ, що дало змогу прорвати оборону противника 
в основі виступу, а танковим арміям – наступати в тил корсунь-шевченківського 
угруповання ворога з метою його оточення та відсікання шляхів відходу. Операція 
засвідчила велике значення точного розрахунку часу і визначення місця зустрічі 
танкових армій двох взаємодіючих фронтів.

Під час планування операції мали місце суттєві недоліки, серед яких можна 
назвати  неправильну оцінку та недостатньо реальне врахування бойових 
можливостей своїх військ і військ противника, постановку військам більш складних 
завдань, недостатню ефективність дій щодо всебічного забезпечення операції, 
зокрема матеріального забезпечення військ.

Співвідношення сил у цій операції на всіх її етапах – і в момент оточення, і під час 
боротьби з оточеним угрупованням, що намагалося вийти з кільця, і з угрупованням, 
яке наступало із зовнішнього фронту для визволення оточених, – було майже 
рівним, а за чисельністю танкових військ на зовнішньому фронті оточення ворог 
мав перевагу. Однак радянське командування досягло переваги в силах за рахунок 
ударних угруповань, особливо за рахунок маневру танками й артилерією, що діяли 
на головних напрямах, – для відсічення оточеної групи ворога і відбиття його атак на 
зовнішньому фронті кільця.

Характерною особливістю Корсунь-Шевченківської операції було й те, що в ній 
бойові дії з оточення та знищення противника здійснювалися без паузи. Оточення 
угруповання ворога було здійснене у швидкому темпі.

Серед інших особливостей Корсунь-Шевченківської операції відзначимо високу 
швидкість маневрування оперативними резервами для посилення військ, що діяли на 
зовнішньому фронті оточення. Це давало змогу ущільнити бойові порядки й зірвати 
спроби противника деблокувати оточені війська. Операція розвивалася надзвичайно 
маневрено. У ході операції широко практикувалися перегрупування військ, ударні 
угруповання безупинно підсилювалися за рахунок інших, що діяли на менш активних 
ділянках фронту. Для посилення військ, що безпосередньо брали участь в операції 
на оточення, з інших армій було перекинуто велику кількість стрілецьких, танкових, 
артилерійських та інженерних частин.

За планом ліквідація угруповання противника мала здійснюватися вже з 
початком його оточення шляхом розсічення і знищення по частинах, а також 
способом послідовного стискання внутрішнього фронту оточення. Проте оточення 
ворога затримувалося (через брак сил і засобів, постановку недостатньо чітких і 
реальних завдань військам), а ліквідація оточеного угруповання проводилась менш 
ефективним способом. Німецьке угруповання в районі Корсунь-Шевченківського 
було надійно заблоковано тільки 3 лютого або на 11-й день операції і на 6-й день після 
здійснення оперативного оточення.
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Знищення оточеного угруповання за винятково складних умов тривало загалом 
упродовж двох тижнів. Підкреслимо, що при цьому більшість задіяних із радянської 
сторони в Корсунь-Шевченківській наступальній операції з’єднань та частин вели не 
наступальні, а оборонні дії. Основні сили та засоби обох сторін були зосереджені на 
зовнішньому фронті оточення. Бої на повне знищення його основних сил розгорнулися 
лише в останній день, коли противник зробив рішучу спробу вирватися з оточення. 
З радянської сторони оборонний бій 1-го та 2-го ешелонів був підтриманий ударами 
резервів.

Характерним для дій у Корсунь-Шевченківській операції було й те, що головну 
роль у відбитті контрударів ворога відіграли танкові з’єднання, перенацілені із 
зовнішнього на внутрішній фронт оточення.

Завдання щодо надійної ізоляції ворожого угруповання й подальшого його 
знищення в операції було вирішено не повністю. Вітчизняні дослідники на основі 
зіставлення й аналізу джерел сторін стверджують про вихід з оточення від 25 тис. 
до 35 тис. німецьких солдатів та офіцерів, які при прориві залишили всю техніку і 
важке озброєння [210]. Проте більшу частину (як мінімум – половину) оточеного 
угруповання вдалося ліквідувати (знищити або взяти у полон). Значних втрат зазнав 
противник і на зовнішньому фронті оточення під час здійснення спроб деблокувати 
оточене угруповання.

Втрати радянської сторони в особовому складі в Корсунь-Шевченківській 
операції, за оцінками сучасних російських дослідників, становили 80 188 осіб, у тому 
числі безповоротні – 24 286 та санітарні – 55 902 особи [215 – 217]. Проте існують певні 
підстави вважати такі оцінки дещо заниженими.

П’ять подальших операцій на Правобережній Україні, проведені слідом за 
Корсунь-Шевченківською операцією, що теж передбачали оточення ворожих 
угруповань (Нікопольсько-Криворізька, Проскурівсько-Чернівецька, Березнегувато-
Снігурівська, Поліська та Одеська), також лише частково досягли своїх цілей. Як 
вважають сучасні українські фахівці, незавершеність операцій на оточення в ході 
зимово-весняної кампанії 1944 р. була зумовлена нестачею сил і засобів у радянської 
сторони та ефективним урахуванням німецькими військами досвіду сталінградської 
катастрофи.

У проведенні радянськими військами Корсунь-Шевченківської операції брали 
участь сухопутні війська (1-го і 2-го Українських фронтів), військово-повітряні сили 
(2-га і 5-та повітряні армії) і війська ППО країни (9-й Воронезький корпус ППО). Їх роль 
і місце визначалися поставленими завданнями, масштабом залучених сил і засобів, 
внеском у досягнення цілей операції.

У контексті визначення воєнно-політичного значення Корсунь-Шевченківської 
наступальної операції слід відзначити увагу до неї військово-політичного керівництва 
сторін, залучені сили і засоби та результати битви. Хід воєнних дій під Корсунь-
Шевченківським постійно перебував у центрі уваги верховного керівництва як СРСР, 
так і Третього райху, особисто Й.  Сталіна та А.  Гітлера. Для участі в операції було 
зосереджено більше половини німецьких танкових дивізій, що діяли на території 
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України, а з радянського боку – половина танкових армій і 40 % танкових корпусів, 
10  % стрілецьких, 50  % повітрянодесантних і 16,5  %  кавалерійських дивізій, 21,5  % 
артилерійських дивізій і 25 % винищувально-протитанкових артилерійських полків 
Резерву Головного командування (РГК) від загальної кількості діючих на той час 
у Червоній армії. Ці показники свідчать про те, яке важливе значення відводило 
радянське військово-політичне керівництво Корсунь-Шевченківській операції.

Унаслідок Корсунь-Шевченківської операції противника було остаточно 
відкинуто від Дніпра, а всі його надії на відновлення оборони по середній течії ріки 
поховані. Менше ніж за місяць перестали існувати два армійських корпуси Вермахту в 
складі дев’яти піхотних дивізій, 5-ї танкової дивізії СС «Вікінг» і добровольчої штурмової 
бригади СС «Валлонія». Виступ, що розділяв фланги 1-го і 2-го Українських фронтів, 
було ліквідовано. Досягнення означеної мети дало змогу фронтам розгорнути 
рішучий наступ на захід і південний захід до кордонів СРСР.

Для радянських військ створилися сприятливі умови для подальших операцій 
на Правобережній Україні й визволення всього півдня країни від гітлерівських 
окупантів. З ліквідацією виступу вивільнилася значна кількість військ Червоної 
армії, що сприяло створенню ударного угруповання для подальшого наступу 
2-го  Українського фронту на Умань і Могилів-Подільський. До того ж, запеклі бої в 
районі канівського виступу відкинули половину всіх танкових дивізій противника, 
що перебували на Правобережній Україні. Це сприяло успішному наступу армій 
правого крила 1-го  Українського фронту в Рівненсько-Луцькій операції й військ 
3-го і 4-го Українських фронтів у Нікопольсько-Криворізькій операції.

Разом із тим слід визнати, що, незважаючи на досягнення радянськими 
військами головної мети в Корсунь-Шевченківській операції, перемога виявилася 
не зовсім повною: масштаби катастрофи для німців цього разу виявилися значно 
меншими, ніж під Сталінградом, а втрати Червоної армії – досить відчутними. 
Радянські дані про оточення радянськими військами десяти дивізій та однієї бригади 
противника виявилися не цілком коректними. Слід зважати на те, що німецькі 
дивізії, які опинилися в корсунь-шевченківському виступі, були в неповному складі. 
За підрахунками українських воєнних істориків, загалом в оточення потрапило не 
більш ніж 7,5 розрахункових дивізій загальною чисельністю близько 60 тис. осіб.

Корсунь-Шевченківська операція як одна з характерних операцій на оточення в 
роки минулої війни зробила значний внесок у розвиток не лише радянського воєнного 
мистецтва. Цей досвід, набутий у ході операції – як позитивний так і негативний – мав 
більш широке значення. Він був використаний у процесі підготовки та проведення 
подальших операцій на оточення в завершальному етапі війни та загалом у подальших 
операціях на різних театрах Другої світової війни.

Досвід Корсунь-Шевченківської операції поряд із досвідом інших видатних 
операцій на оточення та знищення оточеного противника вивчено, узагальнено і 
враховано в положеннях повоєнних статутів, настанов, інструкцій. Він посів належне 
місце у збірниках бойових прикладів, у підручниках, навчальних посібниках, хоча й з 
певними перекрученнями, у дещо спотвореному вигляді. Важливо й те, що його було 
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покладено в основу оперативної підготовки військ і штабів. Цей досвід мав і вагоме 
практичне значення – його було використано в бойовій діяльності ряду армій світу в 
ході локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ ст.

Бойові дії 1944  р. під Корсунем-Шевченківським стали не лише яскравою 
сторінкою героїчної боротьби проти загарбників, а й важливою складовою історичної 
та національної пам’яті українського народу про Другу світову війну, про визволення 
українських земель від нацистів і їхніх союзників. Закарбована в численних пам’ятках 
історії та культури, багато з яких зберігаються в Музеї історії Корсунь-Шевченківської 
битви, на території багатьох меморіальних комплексів, у музеях та культурних 
установах, у творах літератури і мистецтва, фотодокументах і кінодокументалістиці, 
вона відіграє важливу роль у формуванні національної гідності співвітчизників, 
поваги до національних святинь і бойових традицій, у вихованні молодого покоління.

Створений за радянських часів історичний міф про «Сталінград на Дніпрі» 
потребує випробування «на міцність» під тиском тих історичних фактів, які тривалий 
час замовчувалися (не вписувалися в «ложе» офіційної радянської пропаганди), а 
тепер стають суспільним надбанням, формуючи історичну свідомість людей. Адже 
писана історія – історіографія – має бути безпристрасною, об’єктивною, відображати 
істину.
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© Ростислав ПИЛЯВЕЦ

ЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 1944 ГОДА

В СВЕТЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

На основании историографического обзора и анализа научной и мемуарной 
литературы оценено военно-политическое значение Корсунь-Шевченковской 
операции 1944 г., определены особенности ее проведения и уроки с точки зрения 
военного искусства.

Ключевые слова: Вторая мировая война, 1944 г., Красная армия, Корсунь-
Шевченковская наступательная операция, военное искусство, окружение, военно-
политическое значение, историография.

© Rostyslav PYLIAVETS

VALUE ANd CHARACTERisTiCs oF THE koRsUN-sHEVCHENko oFFENsiVE 
iN 1944 iN THE LiGHT oF HisToRioGRAPHiCAL HERiTAGE

Based on historiographical review and analysis of scientific literature and memoir the 
military and political importance of Korsun-Shevchenko operations in 1944 are assessed, the 
peculiarities of its implementation and the lessons from the standpoint of military art are 
defined.

Keywords: World War II, 1944, the Red Army, Korsun-Shevchenko offensive, military art, 
environment, military and political significance, historiography.
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