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Історія розвитку науки з організації 
медичного забезпечення військ в Україні  
(ХV—XIX ст.)

Історія військової медицини як окрема військо-
во-медична наука і як предмет викладання в сис-

темі військово-медичної освіти не в змозі охопити 
величезний масив подій і фактів минулого. Пред-
мет її наукових досліджень і викладання складають 
переважно загальні питання історичного розвитку 
військової медицини і зокрема питання організації 
медичного забезпечення військ, які дозволяють вия-
вити характерні закономірності та основні проблеми 
цього розвитку, що з особливою чіткістю виявляєть-
ся в періоди війн.

Питання історії окремих галузей військової меди-
цини складають предмет наукових пошуків і викла-
дання відповідних дисциплін військово-медичного 
профілю. Історія становлення та розвитку військо-
вої медицини дає можливість обґрунтовано ствер-
джувати, що тільки централізована медична служба 
здатна здійснювати адекватне медичне забезпечення 
військ, а професійний статус військового лікаря від-
творює ефективність цієї служби. 

Виникнення військової медицини відноситься до 
періоду створення постійних армій, які були надій-
ним інструментом централізованих держав у їх бо-
ротьбі із зовнішніми ворогами. 

З появою в кінці XV ст. козацького війська бере 
свій початок і організація медичного забезпечення 
української армії. Історія України XV-XVII ст. харак-
теризується боротьбою українського народу за свою 
національну незалежність та самобутність, велику і 
почесну роль у якій відігравали українські козаки.

З самого початку існування Війська Запорозького 
його старшина взяла під неослабну увагу проблеми 
медичного забезпечення козацтва. Зусилля постій-
но спрямовувалися на те, щоб швидше повертати в 
стрій поранених і хворих, не допускати поширен-
ня епідемій. Особливо чітко, як на умови того часу, 

ця робота здійснювалася в роки Визвольної війни 
1648—1654 років. 

Академік Д.І. Яворницький у переліку архівних 
справ з історії запорожців з 1625 р. до 1774 р. згадує 
справу про заснування медичної канцелярії у Січі, 
про відпуск медикаментів та утримання лікаря.

Медичне забезпечення на полю бою пораненим і 
хворим воїнам-козакам було організовано силами 
народних цілителів, козаків-медиків, та й самі коза-
ки володіли певними прийомами само — та взаємо-
допомоги. В козацькому війську була організована і 
перша лікарська медична допомога. Під час Визволь-
ної війни українського народу 1648—1654 рр. під 
проводом Б. Хмельницького майже в кожній сотні 
були цирульники, при полках — лікарі. З історичних 
джерел відомі імена лікарів Лук’яна Салтицького, 
Мартина Родомського, Івана Гладкого, Матвія Табо-
ровського та інших.

Лікування поранених козаків було організовано в 
шпиталях при монастирях. 

Після знищення в 1775 році Катериною ІІ Запорозь-
кої Січи вчені військові медики з України продовжу-
вали займатися питаннями військової медицини в 
складі Російської Імперії. Зрозуміло, що необхідно 
було наукове обґрунтування та створення нових 
принципів організації та проведення лікувально-
профілактичних, санітарно-гігієнічних і противо-
епідемічних заходів та медичного постачання в вій-
ськах. Серед імен видатних українських військових 
лікарів, які увійшли до історії української медицини 
посідає почесне місце Яким Олексійович Чаруков-
ський (1798—1848). Він з української родини. Його 
батько, дід і прадід, походили з дворян, були свяще-
никами в селі Пологи, Переяславського повіту, Пол-
тавської губернії (нині — село Пологи, Ново-санжар-
ського району, Полтавської області) [5, стор. 3].
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Яким освіту отримав в Чернігівській духовній 
семінарії, після якої в 1816 році вступив до Санкт-
Петербургської Медико-хірургічної академії, яку за-
кінчив із срібною медаллю лікарем І-го відділення. 
Чаруковський був призначений лікарем в гренадер-
ський полк, потім був переведений в лейб-гвардії 
Єгерський полк, з яким приймав участь в турецькій 
компанії (1828—1829) та в польській компанії. В 1837 
році був призначений начальником відділення в Ме-
дичний департамент Міністерства внутрішніх справ. 
Потім був призначений старшим лікарем Воронезь-
кого кадетського корпусу і батальйону військових 
кантоністів (1844—1848). Через шість років захистив 
дисертацію на ступінь доктора медицини і хірургії 
«De hydrope in genere» («Про водянку загальну»). 

В 1836—37 роках Яким Олексійович Чаруковський 
випускає свою геніальну наукову працю ( перший 
підручник по ОМЗ) «Воєнно-похідна медицина». Ця 
праця з військово-медичної тематиці була єдиною, за 
всі роки існування Демідовської премії, за яку автор 
отримав таку премію. Він відокремив військово-ме-
дичну проблематику і творче опрацював її, викорис-
товуючи власний практичний досвід. На той час це 
було перше і єдине в Світі у своєму роді системне 
військово-медичне видання, яке й досі не втрати-
ло своєї актуальності. Більш того, цей твір містить 
певні концептуальні положення, які невиправдано 

відсторонені, або незаслужено позабуті у військово-
медичній практиці сьогодення. 

Монументальне видання Я.О. Чаруківського за-
слуговує на увагу передовсім тому, що містить один 
із перших на той час детальних фахових оглядів вій-
ськово-медичної справи у всіх її пріоритетних на-
прямах, а також в динаміці і широкому контексті 
західноєвропейської медичної науки. Ознайомлен-
ня з цією працею дозволяє простежити розвиток 
військово-медичної науки і практики в умовах ве-
ликомасштабних і локальних воєн, що відбувалися 
на західноєвропейському континенті і на теренах 
Російської імперії впродовж останнього десятиліт-
тя XVIII  — першої третини XIX ст. Представлений 
у книзі аналіз перших спроб вибудовування системи 
евакуації поранених і догоспітального надання ме-
дичної допомоги на театрі бойових дій, а також здо-
бутків та проблем лікування в армії і організаційних 
завдань військової медицини в умовах воєнного та 
мирного часу є безцінним досвідом військової лікар-
ської практики. Він заслуговує на особливу увагу в 
нинішніх воєнно-політичних умовах. 

В передмові А.О.Чаруковський пише: «Недоста-
ток у нас сочинений с подобною целью, слишком 
чувствительный для молодого врача за границею во 
время похода, и искреннее желание быть полезным 
моим товарищам, заставило меня заняться со-

Село Пологи, Ново-санжарського району, Полтавської області

Чернігівська духовна семінарія Санкт-Петербургська Медико-хірургічна академія
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ставлением сего сочинения. Для сего я не жалел ни 
безприрывных трудов, в течении восьми лет, не 
значительных, для меня, издержек, дабы составить 
книгу, с которою бы мог посоветоваться молодой 
врач именно в военное время при многоразличных 
военных обстоятельствах, возникающих из качества 
самой войны и из места театра оной»[14, стор.ХІ].

Як нам відомо, завданням організації медичного 
забезпечення військ є пошук і реалізація найбільш 
раціональних і ефективних на даному етапі розвитку 
військової справи, військової медицини і охорони 

здоров’я країни форм і методів організації медич-
ного забезпечення Збройних Сил у різних видах їх 
бойової і повсякденної діяльності, а також пошук і 
впровадження в систему медичного забезпечення 
більш ефективних елементів, з метою досягнення ба-
жаних результатів збереження і зміцнення здоров’я 
військовослужбовців.

В більшості наукових праць виділення ОМЗВ в са-
мостійну наукову дисципліну, а як наслідок і галузь 
військової медицини відбувалося в кінці XIX — по-
чатку XX століть. Засновником наукового вивчення 
організації та тактики медичної служби рахують М.І. 
Пирогова, який переконливо довів, що «вся суть 
санітарної справи на війні — адміністрація» тобто 
організація медичного забезпечення військ. Н.І. Пи-
рогов писав: «Для нас в терапії і хірургії без гарної 
адміністрації і в мирний час толку мало, а в таких ка-
тастрофах, як війна, без цього не можливо».

Але при вивченні історичних фактів ми бачимо, 
що це не так. Не в кінці ХІХ — початку ХХ століть, 
а в першій половині ХІХ століття і засновником на-
укового вивчення організації та тактики медичної 
служби є Я.О.Чаруковський. 

Вислов Чаруковського про свій твір співпадає з су-
часними завданнями організації медичного забезпе-
чення військ: « Сочинение сиё, по своему составу и 
цели, собразно главному занятию врача в военно-по-
ходное время: предохранять от болезней здоровых, 
лечить больных и раненых солдат,- само по себе раз-
деляется на три части: Военную гигиену, Медицину и 
Хирургию»[14, стор. ХІ]

Фундаментальне видання Я.О. Чаруковського «Во-
єнно-похідна медицина», загальний текстовий об-
сяг якого сягає понад тисяча сторінок, складається з 
п’яти самостійних логічно завершених частин, зміст 
яких відповідає практичним завданням основних 
складових військової медицини. Перша частина 
«Военная гигиена. Сбережение здорового солдата» 
присвячена завданням збереження і профілактики 
здоров’я військового в мирний і воєнний час. Друга 
частина «Военно-временные госпитали. Презрение 
больного солдата» присвячена більшою мірою орга-
нізації медичного забезпечення війська і висвітлює 
перші спроби узагальнення досвіду сортування та 
евакуації поранених в умовах бойових дій. В третій 
частині «Болезни армии. Лечение больного солда-
та» автор розкриває специфіку воєнної медицини 
і переконливо доводить її відмінності від завдань 
діагностики і лікування цивільного населення. За-
гальним питанням воєнно-польової хірургії при-
свячена четверта частина видання «Раны вообще».  
В п’ятій частині «Раны в особенности по разных час-
тах тела» детально розглянуті спеціальні питання по 
окремих розділах військово-польової хірургії. 

Для військового лікаря є значимою друга частина 
твору: «Воєнно-тимчасові госпіталі. Догляд хворо-
го солдата», вона містить надзвичайно важливі для 
медичного забезпечення армії положення: організа-
цію, територіальне розосередження і облаштування 
воєнно-тимчасових госпіталів; створення системи 
надання медичної допомоги в них; управління цією 

Яким Олексійович Чаруківський
(1798—1848)

Титульний лист першого підручника
з організації медичного забезпечення військ
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системою. В цій частині також викладені перші спро-
би обґрунтування необхідності розподілу за ступе-
нем важкості поранень (сортування). Розмірковую-
чи щодо планування ймовірної кількості хворих в 
конкретних воєнно-польових умовах, автор підкрес-
лює, що непередбачене збільшення хворих і поране-
них солдат суттєво залежить від впливу незвичних 
кліматичних умов конкретної місцевості, наслідків 
несприятливої пори року і, передовсім, масштабу і 
характеру бойових зіткнень. Наявність великої непе-
редбаченої кількості хворих і поранених в польових 
умовах потребує відповідної кількості приміщень 
і медичного персоналу. Аналізуючи досвід франко-
російської війни 1812 року, коли для розміщення 
поранених і облаштування лазаретів в ході бойових 
дій і просування військ стихійно використовувалися 
приватні, адміністративні і господарські приміщен-
ня з їх місцевим економічним ресурсом, а для за-
безпечення потреб армії долучався штат цивільної 
лікарської допомоги, автор одним із перших у віт-
чизняній медичній літературі намагається в загаль-
них рисах вибудувати систему цивільно-військового 
співробітництва. Посилаючись на позитивні резуль-
тати лікування в малих полкових госпіталях (лаза-
ретах) з досвіду армій західноєвропейських держав, 
Чаруковський водночас зауважує, що за умов стрім-
кої зміни воєнно-польової ситуації і наближення 
театру військових дій до місць розташування цих 
госпіталів, а особливо при відступі вони перетворю-
ються на непередбачений тягар для війська. Автор 
підкреслює необхідність облаштування воєнно-тим-
часових госпіталів на безпечній відстані від театру 
військових дій і водночас, щоб місця їх розташуван-
ня не заважали стратегічним планам і діям армії. Ав-
тор обґрунтовує доцільність організації саме неве-
ликих за кількістю розміщення поранених і хворих 
госпіталів. Він також зауважує, що не зважаючи на 
видиму безпечність головного госпіталю, при ньому 
завжди повинні бути засоби для евакуації поранених 
і озброєна охорона на випадок неочікуваного нападу 
противника. До надходження поранених в головні 
воєнно-тимчасові госпіталі, відстань до яких за умов 
тодішніх наявних примітивних транспортних засо-
бів долалась щонайменше за дві-три доби, їм нале-
жало перебувати у пересувних госпіталях. В них по-
ранені поступали з поля бою, де ним надавалася пер-
ша допомога перед транспортуванням до головних 
госпіталів. «В подвижных госпиталях только легко и 
трудно раненые остаются, первые до выздоровления, 
а последние до смерти, или до приметного облегче-
ния, позволяющего их отправить далее», писав А.О. 
Чаруковський [14,Ч.2,5]. Розвиваючи тезу про на-
дання першої медичної допомоги в польових умовах 
автор підкреслював на необхідності детальної пись-
мової фіксації всіх етапів пересування і лікування 
поранених: «После первой перевязки и необходимых 
операций, по легком оживлении раненых, сии от-
правляются либо в полковые подвижные, или же 
прямо в главные военно-временные госпитали в 
линейках (застаріле рос. «відкритий багатомісний 
екіпаж»,) или лазаретных каретах, с чем и уничто-

жаются развозные лазареты. Тяжело раненые, кои 
без вреда не могут быть отправлены с места полевой 
перевязки, остаются на месте до смерти или до улуч-
шения их положения, и поручаются особенно назна-
чаемому врачу. При раненых, в развозных лазаретах, 
также отправляются в главные госпитали скорбные 
листы (застаріле рос. — історія хвороби) их ран, опе-
раций и перевязки» [14, Ч.1,9]. 

Автор обґрунтовує положення про необхідність 
надання певних повноважень саме військовим ліка-
рям при виборі місць і облаштуванні військово-тим-
часових госпіталів в приміщеннях, які відповідають 
або прийнятні для функціонального призначення 
лікувальних закладів: «Ежели назначение места 
под госпитали зависит от Главнокомандующего, то 
выбор самых домов под госпитальные палаты до-
лжен быть предоставлен исключительно врачам, 
которые при сем должны сообразить все, что только 
может иметь вредное влияние на здоровье больных» 
[14, Ч.1,14]. 

Думка Я.О. Чаруковського про надання військо-
вим медикам адміністративних функцій на театрі 
військових дій перегукується з відповідним по-
ложенням М.І. Пирогова, сформульованим ним в 
ході його організаційно-лікувальної діяльності на 
перев’язувальному пункті в Севастополі в 1855 році. 
І так само, як і великий хірург, автор «Воєнно-похід-
ної медицини» констатує, що суворі реалії війни, як 
правило, не дозволяють здійснити у повному обся-
зі заздалегідь сформульовані теоретичні положен-
ня: «Военные врачи бывают довольны, заняв под 
госпитальные строения, сколько-нибудь соответ-
ствующие госпитальному порядку; часто же они 
должны бывают довольствоваться домами, вовсе 
не выгодно расположенными для госпиталя, и весь-
ма редко получают в свое распоряжение настоящие 
строения упраздненных госпиталей» [14, Ч.1,17]. 

Чаруковський також висвітлює проблему орга-
нізації військово-медичного обліку, якому до цьо-
го часу не надавалося належного значення: «После 
сражения, по множеству раненых и затруднению в 
составлении билетов, больные и раненые прини-
маются без билетов, доставляемых уже в послед-
ствие в госпиталь. В сих билетах означается чин, 
имя, команда больного и вещи. Больные, поступа-
ющие из подвижных госпиталей в главный, име-
ют при себе скорбные билеты их прежнего лече-
ния и историю своей болезни. Больных и раненых, 
отправленных в госпиталь во время сражения без 
билетов, госпитальные чиновники стараются узнать 
подробно, а полковые командиры, в течение первых 
4-х дней после сражения, посылают офицеров в гос-
питали для осмотра и поверки своих больных, и для 
выдачи им билетов» [14, Ч.1,45]. 

Саме в цьому розділі ним сформульоване важливе 
теоретичне положення про необхідність сортування 
поранених, яке через 17 років остаточно узагальнить 
на власному військово-медичному досвіді в ході 
Кримської війни М.І. Пирогов і опише в монографії 
«Начала общей военно-полевой хирургии», а через 
80 років воно увійде важливою складовою концепції 
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етапного лікування поранених і хворих В.А. Оппеля 
в його праці «Организационные вопросы передового 
хирургического пояса действующей армии». 

Чаруковський вперше звертає увагу командуван-
ня на необхідність сортування і організації еваку-
ації поранених і розглядає її як важливий само-
стійний етап медичного забезпечення армії. Ним 
вперше здійснена спроба сформулювати важливий 
принцип діяльності медичної служби на театрі вій-
ськових дій: наближення кваліфікованої медич-
ної допомоги за життєвими показаннями якомога 
ближче до полю бою. 

Автор також ставить питання про забезпечення 
«перевязочными припасами» кожного солдата і офі-
цера, доводить необхідність оволодіння цими нави-
ками зупинення кровотечі внаслідок поранення і на 
підтвердження доцільності цього наводить досвід 
англійської армії: «касательно остановления крово-
течения из больших сосудов самим солдатом… в 
Ганноверских войсках каждый солдат снабжается 
турникетом (жгут — прим. авт.) и перевязочным 
снарядом» [14, Ч.1, 209].

Чаруковським також обґрунтовується положення 
про необхідність рухомих госпіталів для надання 
пораненим і хворим першої медичної допомоги при 
розтягнутому положенні військ. Саме рухомі або пе-
ресувні госпіталі довели свою життєздатність на те-
атрах військових дій як в ході Першої в 1914—1918 
роки, так і під час Другої в 1939—1945 роки війнах. 

Тепер ми розуміємо, що практично першим в Світі 
український вчений науково обґрунтовує організа-
цію медичного забезпечення військ та розробив ке-
рівництво (підручник) для військових лікарів.

Завершити свій виступ бажаю описом Чаруків-
ським ступору: «Постійним супутником забиття є 
нечутливість (stupor); при ньому забиті частини до 
того втрачають свою чутливість, що їх можна зовсім 
відрізати, а поранений того не помітить, будучи аб-
солютно байдужий до самого себе, до друзів і рідних 
своїм. Зменшення теплоти є друга ознака нечутли-
вості; до них приєднується бездіяльність життєвих 

відправлень, від пораненого місця тягнеться на все 
тіло: погляд пораненого страшний, очі не рухливі, 
риси обличчя змарнілі, рот напіввідкритий, язик 
сухий, дихання повільне, пульс малий, слабкий, не-
правильний і часто переміжний, хворий здається чу-
жим до всього, що навколо його відбувається, тіло 
його м’яке, слабке, кровотечі не буває, але з рани 
виступає темна, смердюча волога, сама рана бліда, 
фіолетова, на плечах, крижі, дупі через кілька днів 
з’являються пролежні; з’являється запалення в рані, 
рана відокремлює рідку, криваву, смердючу вологу, 
оточується пружним набряком, скоро доходить до 
тулуба;  — з’являється гарячка, що виявляється то 
жаром, то ознобом, марення то тихе, то зі сказом, 
блювотою, загальна жовтяниця, зупинення сечі, і 
хворий вмирає»[14,Ч.4, cтор.94] .

Слід сказати, що описання характерних особливос-
тей вогнепальної рани в книзі Якима Чаруківского 
“Військово-похідна медицина”, що вийшла в 1836  р 
: “... дію насильства при таких ранах простягається 
далеко догори, стискає, ранить і розминає ближній 
цільні частини, внаслідок чого скоро розвивається 
запалення, що переходить в омертвіння “ до сучас-
ного часу є незаперечне. Ні хто в Світі до Чаруків-
ського, такого описання ранового каналу не зробив.

Враховуючи час наукового обґрунтування про-
веденого Я.О.Чаруківським в своїй праці «Воєнно-
похідної медицини» та наукове обґрунтування цих 
проблем М.І.Пироговим є всі підстави казати, що 
описані положення Пироговим перегукуються з від-
повідними положеннями Якима Олексійовича, а не 
навпаки, як пишуть інші науковці. 

Безперечно, Я.О.Чаруковский першим в Світі на-
уково обґрунтував нову науку- організацію медич-
ного забезпечення військ. Продовжив цю роботу та-
кож народжений в Україні, в м. Харкові військовий 
лікар, начальник курсу з санітарної медицини, який 
був вперше запроваджений в ВМА м. Ленінграда, 
П.І.Тімофієвським. Сам П.І.Тімофієвський в 1943 
році був страчений Сталінським режимом біля м. 
Харків. Але це відбувалось вже в ХХ столітті.

7. Криштопа Борис Павлович. Бібліографічний покажчик. 
1973-2007. Укладач Корнілова Л.Є. та ін. К., 2008. — 42 с.

8. Медицина в Україні. Видатні лікарі. (Кінець XVII — поло-
вина XIX ст.). Біобібліографічний словник. Випуск I. — К., 
1997; Медицина в Україні. (XVIII — перша пол. XIX ст.). 
Біобібліографічний словник. Додатковий випуск. — К., 
2002. Перевиданий двома випусками 2011 р.

9. Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь 
ученых и писателей Полтавской губернии с половины 
XVIII в. Изд. Полтавской ученой археографической ко-
миссии. — Полтава, 1912. — С.218-219.

10. Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирур-
гии, взятые из наблюдений военно-госпитальной прак-
тики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской 
экспедиции. Ч.1. — Дрезден, 1865. — 449 с.; Ч.2. — Дрез-
ден, 1866. — 629 с. 

1. Бадюк М.І., Бадюк Л.М. Історія військової медицини в 2-х 
т.: Т.1: Історія військової медицини (до початку ХХ століт-
тя). — К.: «УВМА», 2013. — 192 с. (Перевиданий 2016 р.).

2. Верхратський С.А. Історія медицини. Підручник для сту-
дентів медичних інститутів. Видання четверте, виправле-
не і доповнене. Київ: Вища школа, 1991. — 431 с.

3. Грандо О.А. Подорож у минуле медицини. — К.: РВА «Трі-
умф», 1995. — 176 с.; Його ж: Визначні імена в історії укра-
їнської медицини. — К. : Тріумф, 1997. — 336 с.

4. Гулько В.М. Автор першого російського підручника з вій-
ськової медицини — український лікар//Український іс-
торичний календар. 1998. — С.153. 

5. Змеев Л.Ф. Русские врачи-писатели. Вып. I-II. — СПб., 
1886—1889.

6. Г. Колосов Прохор Алексеевич Чаруковський. Харьков. 
«Научная Мысль» Учр. НКЗ УССР. 1928.

Список використаної літератури



144 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2020, № 2(Б) (спецвипуск)       

ІсторичнІ аспекти клІнІчної медицини

11. Я.Ф.Радиш Історія військової медицини. Київ, 1997 — 148 
с.

12. Радиш Я.Ф., Гулько В.М. Військовий лікар і вчений Яким 
Чаруківський//Лікарська справа — Врачебное дело. 1994, 
№7/8. — С.155—158.

13. О.М. Ціборовський і В.М. Сорока. Медичний календар 
України. Пам’ятні події та видатні особи в історії укра-
їнської медицини, ювілейні дати яких відзначаються у 
2014—2015 роках. — К., 2014. — 60 с.

14. А.А. Чаруковский. Военно-походная медицина. В 5-ти 
частях. — Ч. 1. Военная гигиена. Сбережение здорово-
го солдата. — 309 с.; Ч. 2. Военно-временные госпитали. 
Презрение больного солдата. — 95 с.: Ч. 3. Болезни армии. 
Лечение больного солдата. — 409 с.; Ч. 4. Раны вообще. — 
260 с.; Ч. 5 Раны в особенности по всем частям тела. — 
283 с. — СПб., 1836—1837. Цитування в статті наводиться 
мовою оригіналу зі збереженням орфографії і стилістики 
твору.

История развития науки по организации медицинского 
обеспечения войск в Украине (XV—XIX вв.)
Полковник медицинской служби А.А. Малиш

В статье на основании исторической и современной историко-медицинской библиографии и архив-
ных материалов рассматриваются вопросы, касающиеся истории развития науки по организации меди-
цинского обеспечения войск в Украине в конце XV в первой половине XIX веков. В статье в хронологи-
ческом и историческом порядке описано, какое влияние оказал на создание и развитие науки военный 
врач, доктор медицинских наук, профессор, рожденный в Украине Аким Алексеевич Чаруковський. Он 
выделил из неё военно-медицинскую проблематику и творческо обработал ее, используя собственный 
практический опыт в медицинской практике. В то время это было первое и единственное в своем роде 
системное военно-медицинское издание, которое до сих пор не потеряло своей актуальности, но неза-
служенно забытое в военно-медицинской практике настоящего.

Ключевые слова: казацкая медицина, военная медицина, организация медицинского обеспечения во-
йск, Е.Й. Мухин, Я.О .Чаруковський.

History of the development of science on the organization of medical 
support of troops in Ukraine (XV—XIX centuries)
Colonel of the medical service O.О. Malish

The article, based on historical and modern historical and medical bibliography and archival materials, 
considers issues related to the history of science in the organization of medical support of troops in Ukraine in 
the late XV in the first half of the XIX centuries. The article describes in chronological and historical order the 
influence of the military doctor, doctor of medical sciences, professor, born in Ukraine Yakym Charukovsky 
on the creation and development of science. He singled out military-medical issues from them and creatively 
worked on it, using his own practical experience in medical practice. At that time it was the first and only 
systemic military medical publication of its kind, which still has not lost its relevance, or is undeservedly 
forgotten in military medical practice today.

Key words: Cossack medicine, military medicine, organization of medical support of troops, EY Mukhin, YA 
Charukovsky.
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