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У статті розглянуто питання наступальної операції Червоної Армії, здійсненої із серпня по грудень 1943 року, силами чотирьох 

Українських фронтів з метою визволення Лівобережної України, Донбасу, форсування Дніпра та виходу на Правобережну Україну. 

Розкрито низку взаємозв’язаних стратегічних операцій Другої Світової війни, проведених у другій половині 1943 року на берегах 

Дніпра. Подано характеристику Битви за Дніпро, яка стала однією з найбільших та найкровопролитніших битв світової історії. 
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Україна через своє географічне положення і 

політичне становище часто була ареною руйнівних 

воєн та масштабних битв. Апогеєм хвилі насильства 

на наших землях стала, звичайно, Друга світова 

війна. Радянські та сучасні російські історики 

люблять згадувати битву під Москвою, 

Сталінградську та Курську битви, англійські Ель-

Аламейн. Але була ще одна маштабна битва, яка 

відбулася переважно в Україні та мала важливе 

значення для визволення нашої столиці- Києва. В 

історію вона увійшла як битва за Дніпро.  

Радянська та сучасна російська історіографії 

твердять, що битва за Дніпро - одна з найяскравіших 

сторінок минулої війни. Форсування з ходу після 

тривалих виснажливих боїв такої водної перешкоди, 

яка оборонялася великими силами противника, було 

важким завданням радянських військ. І це завдання 

було виконано блискуче. Впав ще один «неприступ-

ний» вал гітлерівців. Напередодні великого свята ра-

дянського народу – 26 річниці Великої Жовтневої 

соціалістичної революції від фашистських загарбни-

ків був звільнений Київ. Почалося вигнання німець-

ко-фашистських загарбників з Правобережної 

України [3, с. 152].  

Битва за Дніпро, це низка взаємопов'язаних 

стратегічних операцій Великої Вітчизняної війни, 

проведених у другій половині 1943 на берегах 

Дніпра, яку поділяють на два етапи.    

Перший етап битви - Чернігівсько-Полтавська 

операція (26 серпня – 30 вересня 1943). У нього 

входять: 

Чернігівсько-Прип'ятська операція (26 серпня – 

30 вересня 1943) 

Сумсько-Прилуцька операція (1943) (26 серпня – 

30 вересня 1943) 

Полтавсько-Кременчуцька операція (1943) (26 

серпня – 30 вересня 1943) 

Другий етап битви – Нижньодніпровська опера-

ція (26 вересня – 20 грудня 1943). У нього входять: 

Мелітопольська операція (26 вересня – 5 

листопада 1943) 

Запорізька операція (1943) (10 – 14 жовтня 1943) 

П'ятихатська операція (15 жовтня – 20 грудня 1943) 

Знаменська операція (22 жовтня – 5 листопада 1943) 

Дніпропетровська операція (23 жовтня – 23 

грудня 1943) 

 Не підрозділяються по етапах і вважаються 

самостійними: 

Дніпровська повітряно-десантна операція 

(вересень 1943) 

Київська наступальна операція (1943) (3 – 13 

листопада 1943) 

Київська оборонна операція (13 листопада – 23 

грудня 1943) 

З обох сторін у битві взяло участь до 4 млн осіб, а 

її фронт розтягнувся на 750 кілометрів. В результаті 

чотиримісячної операції Лівобережна Україна була 

майже повністю звільнена Червоною Армією від 

нацистських загарбників. В ході операції значні сили 

Червоної Армії форсували річку, створили кілька 

стратегічних плацдармів на правому березі, а також 

звільнили місто Київ. Битва за Дніпро стала однією з 

найбільших битв у світовій історії. Наступальні 

операції Червоної армії, здійснені із серпня по 

грудень силами Центрального фронту, Воронезького 

фронту, Степового фронту, Південно-Західного 

фронту та Південного фронту. У розпал Битви за 

Дніпро 16 жовтня Ставка Верховного головнокоман-

дування ухвалила рішення про перейменування 

Воронежського фронту на 1-й Український, Степо-

вого фронту – на 2-й Український, Південно – Захід-

ного – на 3-й Український, а Південного на 4-й 

Український.  Їх метою було визволення Лівобереж-

ної України, Донбасу, форсування Дніпра та виходу 

на Правобережну Україну. Загалом війська цих 

фронтів налічували 2633 тис. осіб, понад 51 200 

гармат і мінометів, 2400 танків і самохідних 

артилерійських установок, 2850 літаків. Зазнавши 

поразки у битві під Курськом, коли стратегічна 

ініціатива остаточно перейшла до рук радянських 

військ, німецьке командування вирішило організува-

ти стабільну оборону Подніпров'я, аби зберегти за 

собою найважливіші в економічному відношенні р-

ни України. Командування вермахту розробило план 
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довготривалої оборони, відомий під назвою «Вотан». 

Він передбачав створення від Балтійського до 

Чорного моря добре укріпленого «Східного валу», 

який мав проходити по лінії Нарва – Псков – Гомель 

і далі по Дніпру. Гітлер вважав, що р. Дніпро сама по 

собі стане нездоланним рубежем для радянських 

військ, твердинею захисту «німецької домівки».  Та 

головною перешкодою в спорудженні «Східного 

валу» став успішний наступ Червоної армії. Радянсь-

ким військам протистояло німецьке угруповання – 

1240 тис. солдатів та офіцерів, 12,6 тис. гармат і 

мінометів, 2,1 тис. танків і штурмових гармат і 2,1 

тис. літаків. На першому етапі битви за Дніпро з 

серпня по вересень 1943, війська Центрального 

фронту провели успішну Чернігівсько-Прип'ятську 

наступальну операцію 1943, вийшовши до Дніпра і 

захопивши плацдарми на його правому березі. Тоді 

ж війська Воронезького фронту, розвиваючи наступ 

на київському напрямку, утворили Букринський 

плацдарм 1943 поблизу с. Великий Букрин. Війська 

Степового фронту наприкінці вересня 1943 форсува-

ли Дніпро в р-ні м. Кременчук. Водночас війська 

Південно - Західного та Південного фронтів протя-

гом серпня–вересня визволили Донбас і також вийш-

ли до Дніпра. Опинившись перед перспективою 

гігантського «котла», війська групи армій «Південь», 

згідно з наказом командування вермахту від 15 ве-

ресня, відступили на заздалегідь підготовлені позиції 

на Правобережжі. Згідно з директивою Ставки 

Верховного Головнокомандування від 9 вересня 

1943, командування фронтів почало готувати війська 

до форсування Дніпра на усьому 750-кілометровому 

фронті, від смт. Лоїв до Запоріжжя, притому з ходу. 

Вслід за військами першого і другого ешелонів йшли 

органи і частини НКВС, які за один тільки 43 рік 

затримали (для вияснення особи) небувалу кількість 

осіб – 2 455 969. [4, с. 255]. А також з визволених 

територій України було мобілізовано в Червону 

Армію 2,5 млн осіб. Вони і стали першою головною 

наступальною силою. У бій за Дніпро кидали щойно 

мобілізованих польовими військоматами цивільних 

жителів, нерідко 15 – 17-річних юнаків, а також тих 

червоноармійців, хто виходив з оточення або полону 

й залишався жити в окупації. Їх відправляли на бійню 

без військової підготовки, без зброї і обмундируван-

ня. Від них вимагали «змити кровью ганьбу прожи-

вання під німцями». Важко назвати подібні дії радян-

ської влади інакше, як злочин проти людяності, ви-

нищенням українців з політичних міркувань.  Зав-

дання наступаючим військам доводилося вирішува-

ти без належної підготовки і до того ж за браком 

переправних засобів. Переправлялися спочатку без 

важкої техніки і через погодні умови без прикриття з 

повітря. Партизани, виконуючи завдання команду-

вання Червоної армії, захопили, утримали й облад-

нали 25 переправ через Дніпро та його притоки 

Десну і Прип'ять. 

На другому етапі операції з жовтня по грудень 

1943 розгорнулася боротьба за плацдарми з одночас-

ною ліквідацією передмостових укріплень противни-

ка. Із 23 плацдармів, захоплених радянськими війсь-

ками на правому березі Дніпра, особливі надії покла-

далися на Букринський плацдарм, з якого намічалося 

повести наступ на Київ. Але від цього наміру 

довелося відмовитися: надто міцною тут була німе-

цька оборона, що спиралася на високий берег Дніпра. 

Наступ на Київ було здійснено з Лютізького плацдар-

му 1943. 6 листопада війська 1-го Українського 

фронту визволили від гітлерівців столицю України. 

У той час війська 2-го, 3-го і 4-го Українських фрон-

тів брали участь у битві за Дніпро на півдні. У ході 

тримісячних боїв армії 2-го і 3-го Українських фрон-

тів, ліквідувавши Запорізький плацдарм противника 

і визволивши Запоріжжя та Дніпропетровськ, ство-

рили на Дніпрі другий великий плацдарм стратегіч-

ного значення. Білоруський фронт захопив обшир-

ний плацдарм на південь від м. Жлобин. Війська 4-го 

Українського фронту, провівши Мелітопольську 

наступальну операцію 1943, очистили від гітлерівців 

пониззя Дніпра. 

У ході битви за Дніпро радянські війська завдали 

тяжких поразок військам груп армій «Південь» і 

«Центр», розгромивши 60 дивізій. Було визволено 

понад 38 тис. населених пунктів, у т. ч. 160 міст. Бит-

ва за Дніпро, стала кульмінацією битви за Україну, 

відкрила перед Червоною армією нові стратегічні 

перспективи. Було створено умови для визволення 

Правобережжя та Півдня України. За масовий геро-

їзм та відвагу 2438 солдатів, офіцерів та генералів 30 

національностей, усіх родів військ були удостоєні 

звання Героя Радянського Союзу. Десятки частин і 

з'єднань дістали почесні найменування за назвами 

тих міст, які вони визволяли. Битва за Дніпро стала 

завершенням корінного перелому в ході Великої 

вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 й 

усієї Другої світової війни [2, c. 264]. 

Коли Червона Армія вела битву за Дніпро Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 10 жовтня 1943 

року було встановлено орден Богдана Хмельницько-

го трьох ступенів. На честь видатного державного 

діяча і полководця України. Це був єдиний орден на 

якому було здійснено напис Богдан Хмельницький 

не російською мовою, а українською, одним із його 

ступенів могли нагороджуватися і рядові війська. 

Його в основному отримали військові які визволяли 

Україну із складу чотирьох Українських фронтів. 

Першим кавалером Богдана Хмельницького І ступе-

ню став 26 жовтня 1943 року командувач 12-ї армії 3-

го Українського фронту генерал- майор О. Данилов 

за вміле керівництво військовими під час визволення 

Запоріжжя.  А 8 листопада 1943 року Указом Прези-

дії Верховної Ради СРСР встановлено орден «Пере-

моги» для вищого командного складу Червоної Ар-

мії. За успішне проведення таких боєвих операцій в 
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масштабі одного або декількох фронтів, в результаті 

яких в корені змінилась обстановка на користь Чер-

воної Армії. Ордена «Перемоги» за визволення Пра-

вобережної України, були вручені командувачеві 1-м 

Українським фронтом Г. Жукову та начальнику 

Генерального штабу 3-го Білоруського фронту О. 

Василевському. Орден «Перемоги» був установле-

ний одночасно з солдатським орденом Слави в трьох 

степенях, який став останнім «сухопутним» орденом 

за часів війни. Ним нагороджували рядових і сержан-

тів, а в авіації молодших лейтенантів, які проявили в 

боях славні подвиги хоробрості, безстрашності і муж-

ності в боях за Радянську Батьківщину [5, c. 55 – 61].  

Загалом у битві за Дніпро Червона Армія втрати-

ла понад 1 500 000 бійців, 5000 танків, 1500 літаків. 

Причин таких невиправдано великих втрат було кі-

лька. По-перше радянське військове політичне керів-

ництво прагнуло якнайшвидше форсувати Дніпро, 

через що армія не мала достатньо часу для підготов-

ки форсування. Фактично бракувало плавзасобів, 

війська були погано навчені і недостатньо озброєні, 

нашвидкоруч підготованими командирами. По-

друге, якби в Москві думали про збереження життя 

максимальної кількісті солдатів, логічно було б не 

форсувати Дніпро в середній та нижній течії, а насам-

перед перетнути цю річку в Білорусії, де вона значно 

вужча. Якби Червона Армія восени- зимку 1943 р. 

витіснила вермахт з Білорусії, їй відкрився б прямий 

шлях на Варшаву та Берлін, що зумовило б німецьке 

командування відвести свої війська з України. 

Імовірно, рішення форсувати Дніпро без підготовки 

було зумовлене політичними міркуваннями. Прорив 

Червоної Армії на Правобережній Україні дозволяв 

Сталіну впливати на ситуацію на Балканах та в аква-

торії Чорного моря. Радянський диктатор боявся, що 

з висадкою союзників в Італії можливе їх просування 

через Адріатичне море на територію Югославії. Якби 

події розгорталися таким чином, то англо-американ-

ці отримали б шанс з допомогою партизанів й Броз 

Тіто зайняти Югославію. Очевидно, що Болгарія Ру-

мунія та Угорщина моментально вийшли б із війни і 

були б без бою окуповані англійськими і американсь-

кими військами. Нарешті, сили союзників могли по-

чати визволяти територію України, що в майбут-

ньому призвело б до серьозних політичних усклад-

нень для Кремля з огляду на невизначеність кордонів 

з Польщею та Румунією й потужній український 

національний рух на захід від Дніпра [1, с. 64].  
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Мелешко Я.  

БИТВА ЗА ДНЕПР 

В статье рассмотрены вопросы наступательной операции Красной Армии, проведенной с августа по декабрь 1943 года, силами 

четырех Украинских фронтов с целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса, форсирование Днепра и выхода на 

Правобережную Украину. Раскрыт ряд взаимосвязанных стратегических операций Второй Мировой войны, проведенных во второй 

половине 1943 года на берегах Днепра. Дана характеристика Битвы за Днепр, которая стала одной из крупнейших и самых 

кровопролитных сражений мировой истории. 

Ключевые слова: операция, Днепр, форсирование, плацдарм, орден. 

 

Meleshko Y.  

BATTLE FOR THE DNIEPER 

The article deals with the issues offensive operation of the Red Army, carried out from August to December 1943, by the forces of the four 

Ukrainian fronts in order to liberate Left-Bank Ukraine, Donbas, forcing the Dnieper and entering the right-bank Ukraine. A series of 

interconnected ones are revealed strategic operations of the Second World War,  carried out in the second half of 1943 on the banks of the 

Dnieper. Characteristic is given battle for the Dnieper, which became one of the largest and the most bloodthirsty battles of world history.  

Keywords:  operation, Dnieper, forcing, springboard, order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


