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У статті аналізується проблематика вступу Фінляндії 
у Другу світову війну на боці країн «Вісі», очолюваного 
нацистською Німеччиною. Розкривається хід бойових дій на 
північно-західних територіях СРСР (Карелія, Інгрія, Лапландія 
тощо), взаємовідносини Німеччини та її «північного союзника» 
та завершення військової кампанії, вихід Фінляндії із війни та 
розрив альянсу з нацистською Німеччиною та блоком країн 
«Вісі».
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The article analyzes problems of the Finland’s accession into 

World War II on the side of the «Axis», led by Nazi Germany. 
Disclosing a progress of the fi ghting in the north-western territories of 
the USSR (Karelia, Ingria, Lapland, etc.), the relationship of Germany 
with its «northern ally» and the end of the military campaign, the 
output of Finland from the war and break the alliance with Nazi 
Germany and the «Axis» unit.
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Рішення щодо проведення військової операції проти 
Радянського Союзу лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер 
прийняв в грудні 1940 р. Важливо, що в стратегічному плані 
широкомасштабного наступу проти комуністичного СРСР 
надавалося королівству Румунія та Фінляндській республіці 
[9, с. 140]. Цей план під кодовою назвою «Інструкція № 21» 
передбачав можливість спільного наступу німецьких та фінських 
військ у напрямку Мурманської залізниці та Ленінградської 
області [12, с. 397]. Військова мобілізація в країні почалася 
9 червня 1941 р. і була завершена 15 червня. Президент країни 
Рюті заявляв зокрема: «Если Советский Союз не начнет нападения 
в течение шести дней, то Финляндия начнет его». В результаті 
проведеної мобілізації, фінська армія нараховувала 470 тис. 
чоловік. Сухопутні сили складалися з 16 піхотних дивізій, 2-х 
єгерських та 1-ї кавалерійської бригади, 3-х партизанських-
диверсійних батальйонів та 16 окремих артилерійських дивізіонів. 
На їх озброєнні було близько 3,5 тис. гармат та мінометів, 86 
танків і 22 бронеавтомобіля. Військово-повітряні сили мали 3 
авіаційні полки, 307 бойових літаків, з них 230 винищувачів. 
Військово-морський флот складався з 80 кораблів та катерів 
різних типів, розташованих у Фінській затоці, а також сил та 
засобів берегової оборони, малися 336 гармат [8, с. 17].

У самій Фінляндії думки щодо вступу країни у війну на 
боці нацистськї Німеччині розділилися. Відомий фінляндський 
політик, депутат Сейму Вяйне Войонмаа писав: «Даже 
Маннергейм, с которыми у него был длительный разговор, уверен 
в помощи Германии и не боится войны. Паасикиви же рисовал 
ужасные картины: как задыхается наша экономика, голодает 
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народ, недовольны рабочие и как в подобной обстановке нельзя 
с успехом воевать. Он указал на то, сколь опасно пытаться 
справиться с таким положением силами полиции, ибо это легко 
может привести к нежелательной интервенции. И я сделал вывод, 
что в таких условиях он лично не очень-то верит в победоносную 
войну»» [5, с. 15].

Згідно з планом «Барбаросса» для захоплення радянських 
територій в Заполяр’ї і Карелії була створена спеціальна група 
армій військ. На території Норвегії, окупованій нацистами ще у 
1940 р. та Північній Фінляндії – від Варангер-фіорду до містечка 
Суомуссалми розгорнута окрема німецька армія Норвегія під 
командуванням генерал-полковника Н. Фалькенхорста, яка 
безпосередньо підкорювалася не фінляндському керівництву, 
а верховному командуванню збройних сил Німеччини (ОКВ). 
До її складу входили 3 армійські корпуси (33, 36 та 70-й), 
гірськострілецький корпус «Норвегія» та 160 окремих берегових 
батарей [8, с. 17]. «К июлю 1941 г. белофинны перед фронтом 
дивизии сосредоточили кавбригаду, 5-ю пд, 11-ю пд, 8-ю пбр, до 
двух погранбатальонов и в районе Туповаара (северо-западнее 
Корписелькя) в резерве 163-я пд немцев, прибывшая из Норвегии» 
[7, с. 75].

Наступ військ коаліції почався 29 червня 1941 р. 
Використовуючи 1,5 годинну артилерійську підготовку та нальоти 
120 бомбардувальників, Фалькенхорст перейшов у наступ 
[11, с. 133-141]. Сили радянської 14-ї армії намагалися стримати 
наступ нацистів та їх союзників, оскільки німці прагнули 
захопити стратегічну важливий Мурманськ – форпост радянської 
влади та геополітичний центр Півночі СРСР. Важкі бої тривали з 
перемінним успіхом до 7 липня, коли почався 2-й наступ німецьких 
військ на Півночі СРСР [6, с. 234-253]. В Карелії фінський наступ 
почався 1-14 липня 1941 р. До початку серпня хоча у важких боях 
радянські збройним силам завдано серйозного удару, розгромити 
війська Ребольскої групи Червоної армії та перерізати Кіровську 
залізницю в районі станції Кочкома фінським військам не вдалося 
[8, с. 1-32, 39-40]. Як писав В. Войонмаа 30 червня 1941 р. у 
своєму щоденнику: «Финляндия – в состоянии войны с Советским 
Союзом. Она ведется под названием «оборонительной», но на 
деле это – несомненно агрессивная война… Речь идет о полном 
участии в крестовом походе Германии… Все это означает, что 
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Финляндия находится в военном союзе и связана общей судьбой 
с Германией, она является целиком и полностью державой «оси» 
и на полном ходу скатывается к гитлеризму» [5, с. 40-41].

На грудень 1941 р. радянсько-німецько-фінський фронт 
займав території від р. Західна Лица (60 км західніше 
Мурманська), за системою річок та озер (90 км західніше 
Кандалакші), 40 км західніше Лоухі, 10 км західніше Ухти, 
Ругозеро, станція Масельська, Повенець, Онезьке озеро, 
р. Свир. Незважаючи на успіхи німецьких та фінських військ – 
частини Червоної армії втримали Кольский півострів та п-ва 
Середній та Рибачій, Мурманськ та військово-морську базу 
Полярний. Завдяки цьому війська 14-ї армії та Північний фронт 
забеспечили свободу дій Північного флоту в Баренцевому морі, 
плавання кораблів на Північному морському шляху, збережені 
важливі контакти з союзниками з антигітлерівської коаліції – 
Великобританією та Сполученими Штатами Америки. Наступ 
нацистських та фінських військ зупинений на р. Свир, коаліції 
не вдалося прорватися в цьому напрямку до Ленінграду (хоча, 
як підкреслювали деякі дослідники, Фінляндія за задумом 
головнокомандувача збройними силами, К. Г. Маннергейма, і 
не ставила собі подібну задачу, хоча і виконувала домовленості 
з нацистами). Завдяки цьому східний берег Ладозького озера 
збережений частинами Червоної армії і тим самим організація 
підвозу через нього необхідних запасів для жителів блокадного 
міста та військ Ленінградського фронту збережена [2, с. 160-172]. 
Як загадував сам К. Г. Маннгергейм: «В конце уходящего года 
на всех фронтах армия достигла назначенных ей стратегических 
целей и перешла к обороне. Шестого ноября 1941 года армейские 
корпуса на Карельском перешейке получили приказ разработать 
план строительства линии обороны между Ваммелсуу на 
Финском заливе и Тайпале на Ладожском озере, так называемой 
линии ВТ, проходящей в тылу главной оборонительной линии. 
А 11 ноября такой же приказ был отдан войскам на Олонецком 
перешейке, где за оборонительными укреплениями должны были 
также быть выставлены артиллерийские батареи по линии реки 
Свирь. Приказ о строительстве оборонительных укреплений 
на перешейке Масельга был отдан в начале 1942 года. Вскоре 
работы по строительству оборонительных сооружений на трех 
перешейках шли полным ходом» [12, c. 376].
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Поразка німецьких військ під Москвою у грудні 1941 – 

січні 1942 р. привела до спроби наступу навесні і влітку 1942 р. 
Ці наступи обернулися невдачею і частини Червоної армії 
зосередилися на обороні Кольского п-ву, захисті Мурманська, 
Кандалакші, Беломорська, Архангельска. Хоча задача поставлена 
фінляндським військовим керівництвом виконана була – 
м. Виборг узято, більших успіхів військова машина нацистської 
Німеччини та Фінляндії не досягла. «…Финский народ мечтал 
о том, чтобы как можно скорее вернуть Выборг и Карельский 
перешеек» [12, c. 350]. Оборона характеризувалася обмеженою 
глубиною та невеликим оперативними простором, але її слабкості 
компенсувалися розвинутою системою оборонних споруд, а 
також пристосуватися до важливих кліматических умов, що 
заважали масове застосування танків та артилерії. За півтора 
року війни частини і з’єднання Карельського фронту змогли не 
тільки пристосуватися до важких кліматичних умов півночі, 
але виробити особливі тактичні прийоми, що дозволяло їм 
розраховувати на успішне виконання поставлених оборонних 
завдань. Але для наступу сил бракувало, тому на 1942 р. фронт 
стабілізувався і став позиційним 1944 р. [3, с. 26, 28].

Перелом у 1943 р. під Сталінгардом та Курском підвів 
підсумок альянсу Німеччини та Фінляндії. В результаті 
наступальної операції з 9 червня по 30 червня 1944 р. війська 
Карельського фронту прорвали оборону фінів (2-го і 6-го 
армійських корпусів), вивели з ладу понад 22 тис. солдатів 
і офіцерів, захопили гармати та міномети, снаряди та інше 
військове майно. Війська досягли кордону Юстозеро, Койкарі, 
Пряжа, Великі Гори, Прикордонний Кондуш [10, с. 379-401; 11, 
с. 144-147]. Фінські війська залишили Петрозаводськ, очистили 
р. Свир, південну ділянку Кіровської залізниці та Біломорсько-
Балтійського каналу [1, с. 52-53]. 9 липня радянськими військами 
була зроблена остання спроба прорвати оборону фінів – під 
прикриттям димової завіси радянські частини форсували ріку 
Вуоксу та захопили невеликий плацдарм на іншому березі. Фіни 
організовували контратаки, однак плацдарм не був знищений, 
хоча і не був розширений. До 20 липня продовжувались 
спроби радянських військ форсувати річку в інших напрямках 
і збільшити плацдарм, однак безуспішно. Фінляндія відстояла 
свою незалежність, але вийшла з нацистського блоку і 19 вересня 
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1944 р., у Москві було підписано перемир’я між Фінляндією та 
СРСР [4, с. 160-169].

Отже, як ми бачимо військовий альянс нацистської 
Німеччини та Фінляндії привів останню у коаліцію блоку 
країн Вісі. Вступ країни у війну проти Радянського Союзу 
був зумовлений політичними обставинами (анексійна локальна 
радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр., відторгнення 
Лапландії, Карелії від Фінляндії, спроба приєднання країни до 
радянської сфери впливу. Але з початком війни, вступом країни 
у гітлерівський блок держав, з 25 червня 1941 р., змінилися 
цілі політичного керівництва країни і з національно-визвольної 
війни вона перетворюється в загарбницьку, де однією з ідей 
було створення т. зв. «Великої Фінляндії». Поразка нацистів, 
складний соціально-економічний стан та дипломатична ізоляція 
призвели до еволюції керівництва Фінляндії та виходу країни з 
гітлерівської коаліції держав. Таким чином, на літо-осінь 1944 р., 
внаслідок військової кампанії в Заполяр’ї та Карелії, хоча збройні 
сили Фінляндії зупинили наступ Червоної армії, але загроза 
втрати національного суверенітету і очевидність згубності союзу 
з нацистською Німеччиною привели до виходу країни з війни і 
укладання перемир’я 19 вересня 1944 р.
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