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ЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 

Внаслідок нерівномірності розвитку капіталістичних країн світу 

створилися умови, при яких одні (раніше передові країни Англія, Франція) 

розвивалися порівняно повільніше, а інші (раніше відстаючі країни як, 

наприклад, Німеччина) завдяки швидкому темпу розвитку важкої 

промисловості обігнали й потіснили їх на світовому ринку. Це і була одна 

з причин загострення протиріч між цими країнами. 

У 1882 р. виник Троїстий союз (Австро-Угорщина, Німеччина, 

Італія), спрямований проти Росії, Англії та Франції. На противагу йому 

1907 р. був створений другий імперіалістичний блок – Антанта (Росія, 

Франція, Англія). Для задоволення своїх потреб кожна з країн будувала 

власний план боротьби. Велику увагу у його підготовці всі надавали 

транспортному сполученню. Здавна розвиток шляхів сполучення 

виконував найважливіші комунікаційні та постачальницькі завдання і був 

найважливішим аспектом функціонування армій, що воюють. Але лише з 

появою залізничного транспорту й кількісному та якісному зростанню 

армій, шляхи сполучення набувають значення оперативно-стратегічного 

фактора, стаючи інструментом надання масовим арміям оперативної 

рухливості, а також стратегічним знаряддям, що дає можливість швидко 

зосередити і наростити потрібні сили і засоби на ключових ділянках 

фронту – щоб вчасно нанести удар, протидіяти, охопити і прорвати 

оборону противника. 

Створення Російського (Східного), Північно-Західного (від 

Балтійського моря до нижньої течії Бугу) і Південно-Західного фронтів 

планувалось заздалегідь, бо у воєнний час використання залізниць 

дозволяє швидко зосереджувати війська для проведення великих 

військових операцій тощо. У розвитку мережі залізниць військовий фактор 

став враховуватися на початку другої половини XIX ст. У районах, 

прилеглих до кордонів, за вимогами військових будувалася більш густа 

мережа залізниць. Споруджувалися спеціальні рокадні лінії, пристосовані 

для перекидання військ з одних ділянок прикордонної смуги до інших [4]. 

В Європі подібне використання залізничних платформ мало місце в 1871 р. 

при облозі Парижа прусською армією: вдалося обстрілювати укріплення 

міста з різних сторін. У 1884 р. французький інженер Мужен розробив 

проект броньованого вагона з гарматами. Це був прообраз бронепотяга, але 
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ширина колії (1435 мм) була для нього недостатньою. Він міг рухатися 

лише по спеціально побудованій колії. Справжні бронепотяги вперше 

стали широко використовувати в англо-бурській війни 1899 – 1902 рр. 

Бури застосовували партизанську тактику, порушуючи постачання 

англійської армії, яка для захисту комунікацій стала створювати збройні й 

захищені бронею гарнізони на колесах [6, c. 138].  

Співвідношення в розвитку залізничної мережі в зоні військових дій 

і, зокрема, на кордоні Росії з її противниками Німеччиною й Австро-

Угорщиною, складалося не на користь Росії. З боку противника до 

російського кордону підходили 32 залізничні лінії, з них 14 двоколійних, в 

той час як з російської сторони до кордону підходили 13 залізничних ліній, 

з них 8 двоколійних. Така перевага в кількості залізничних ліній давала 

можливість противнику швидше зосередити свою армію. Німеччина і 

Австро-Угорщина мали на території східного театру військових дій досить 

розвинену і упорядковану сітку залізниць. Німецький генеральний штаб в 

підготовці до війни приділяв велику увагу розвитку й устаткуванню 

залізниць в прикордонному з Росією районі. Німецькі залізниці мали більш 

потужну верхню будову, що дозволяло допускати великі швидкості руху 

потягів. На цих дорогах були укладені рейки вагою 40 кг на 1 метр і 

більше, просочені дерев’яні шпали, в ряді місць – металеві шпали, гарне 

скріплення, щебеневий баласт. Напівавтоматичне блокування 

забезпечувало більш високу пропускну здатність залізниць (на 

двоколійних залізницях – до 72 пар потягів на добу). Насиченість 

німецьких залізниць рухомим складом у відсотковому відношенні до 

довжини мережі перевершувала в 2 рази насиченість російських залізниць [1]. 

Окрім спеціально створених залізничних мереж біля кордонів, 

держави-суперниці мали залізничні війська. Наприклад, Перед Першою 

Світовою війною залізничні війська Німецької Імперії організаційно 

складалися з двох залізничних бригад, окремого Баварського залізничного 

батальйону і допоміжних частин (мобільні та стаціонарні комендатури, 

рекрутські депо тощо). Перша залізнична бригада в складі 1-го 

залізничного полку і окремого 4-го залізничного батальйону 

розміщувалася в Берліні. Друга залізнична бригада розміщувалася в Ханау. 

Окремий Баварський залізничний батальйон перебував у Мюнхені. 

Управління здійснювалося Інспекцією залізничних військ (Берлін, 

Шоненберг) під командуванням генерал-інспектора залізничних військ 

(Берлін, Вільгельмштрассе, 101). З початком війни залізничні війська були 

реорганізовані. Бригади, полки і батальйони були розформовані і 

основними частинами залізничних військ стають роти, які зводилися в 

окремі загони (abteilungen). Війська поділялися на будівельні та 

експлуатаційні частини [5]. 

Франція, що вступила в Першу Світову війну на підставі 

розробленого 1913 р. плану № 17, приступила відповідно до мобілізації 
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своєї Дієвої армії. Планом передбачалися оперативно-стратегічні 

перекидання по десяти незалежних один від одного напрямках, які 

замикалися вузловими станціями. Дані напрямки представляли собою 

десять наскрізних залізничних ліній з рівною пропускною спроможністю – 

кожна по 56 пар військових ешелонів (не рахуючи ще 2-х ліній на півночі, 

які були виділені для британської армії) [2, c. 306]. Така пропускна 

здатність рокадних ліній дозволяла здійснити перекидання армійського 

корпусу протягом доби. Військові перевезення в ході мобілізації 

французьких військ були виконані за 4-5 днів (до 10 тис. потягів), а 

перевезення по зосередженню – за 13 діб (6 – 19 серпня) – всього було 

перекинуто в райони розгортання 36 тис. офіцерів, 1,2 млн. солдат, 400 тис. 

коней і 80 тис. возів. Особливе значення мали потужні рокадні залізничні 

лінії – вони лягли в основу всього оперативного перекидання. Ці лінії 

зіграли величезну роль в найкритичніші моменти війни: в ході битви на 

Марні 1914 р. в рамках серії операцій під назвою «Біг до моря», 

Верденській битві 1916 р., боях під Аменом і Шато-Тьєрі 1918 р. та ін. 

Всього за 4 роки війни було здійснено до 1, 4 млн. оперативних 

перевезень, які були виконані понад 100 тис. потягів, перекинувши в 

різних напрямках 60 млн. чоловік [3]. 

Отже, Першу Світову Війну можна назвати війною технологій або 

залізничною війною. Під час цього бойового протистояння всі країни 

використовували науково-технічні здобутки промислового перевороту. 

Залізниці використовували у різних цілях: зосередження армій на фронтах, 

підвіз, постачання і вивезення евакуйованого населення чи техніки з 

районів бойових дій, виконання масових перевезень військових з’єднань в 

період бойових операцій або напередодні, великомасштабні військові 

перегрупування військ, які виконувалися в основному по залізницях за 

одну добу. 
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