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Запропонована нами для вивчення тема має власну історіографічну традицію, процес
формування якої збігається з появою перших досліджень з історії революції 1917−1920 рр.
Автор статті ставить за мету проаналізувати історію історіографії, визначити критерії та
обґрунтувати історіографічну періодизацію аграрної політики білогвардійських урядів А.
Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919–1920 рр. Об’єкт
вивчення – аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на
підконтрольних їм українських територіях у 1919–1920 рр., предмет – історіографічні аспекти
проблеми.

Ураховуючи те суспільно-політичне значення, котре радянськими ідеологами
надавалося тематиці революції та громадянської війни, активність її розробки була
надзвичайно високою. Тому вже на початку 1920-х рр. об’єктивно назріла потреба в
історіографічному осмисленні численного історіографічного матеріалу, що з’явився тоді на
теренах Радянської України. Із публікацією статті Д. Фурманова розпочинається історія
історіографії з проблем революції та громадянської війни [1, 23–38]. Цим автором було
опрацьовано значний масив неперіодичних історіографічних джерел, класифікованих ним за
регіональним і проблемно-тематичним принципами.

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., незважаючи на те, що українська
національна історіографія нищилася під корінь, а радянська перебувала на стадії формування,
започаткована Д. Фурмановим справа набувала яскраво виражених ознак тенденції, яка згодом
трансформувала у радянську історіографічну традицію. 1927 р. у журналі “Історик-марксист”
було вміщено публікацію А. Гуковського. У статті аналізувалася радянська історіографія
історії громадянської війни, зокрема з питань інтервенції [2, 41–65]. Історіографію історії
громадянської війни взагалі та робітничого класу безпосередньо в 1930-х рр. представлено в
роботах Є. Герман [3, 211]. Дослідниця проаналізувала, між іншим, і напрацювання своїх
колег, що стосувалися робітничого руху в Україні за перебування тут білогвардійських урядів
А. Денікіна, П. Врангеля.

Загальною рисою перших історіографічних праць, як відзначає В. Наумов, було те, що
авторам лише окремих із них вдавалося вийти за межі ретельно укладених бібліографічних
оглядів [4, 371]. Дивного в цьому нічого немає, оскільки в зазначений період радянська
історіографія ще не розглядалася як повноцінна галузь історичної науки, її категоріально-
понятійний апарат, методологічний інструментарій тільки формувалися.

У другій половині 1930-х – 1940-х рр. пріоритети історичної науки в УРСР, СРСР
обумовлювались особливостями як внутрішнього суспільно-політичного життя, так і
зовнішньополітичними чинниками: культ особи Й. Сталіна, репресії, Друга світова та Велика
Вітчизняна війни. Тому того часу домінанта належала історико-фактологічним роботам
героїко-патріотичного спрямування, а не історіографічним розробкам. Останні з’являлися,
зазвичай, у ювілейні роки Жовтня. Прикладом є історіографічні напрацювання Б. Грекова [5,
5−28], А. Панкратова [6, 3−24], І. Мінца [7, 25−34].

Така ситуація в радянській історіографії в цілому та історії революції зокрема тривала
до кардинальних змін на краще, що відбулись у другій половині 1950-х рр. – на початку 1960-х
рр. Насамперед це стосується статусу історіографії в системі історичної науки. Вона
трансформується в повноцінну галузь історичних знань із відповідною атрибутикою:



визначаються об’єкт і предмет досліджень; розробляються структура, цілі, завдання;
формується категоріально-понятійний апарат; окреслюється методологічний інструментарій.

Зазначені вище процеси позначались і на стані історіографії історії революції. За
порівняно короткий проміжок часу (від другої половини 1950-х до початку 1970-х рр.) було
опубліковано понад 150 історіографічних робіт, у яких висвітлювались історія історіографії
історії революції, історія історіографії історії окремих питань революції, регіональна
історіографія.

Спостерігається і жанрово-тематичне різноманіття. Поступово одноманітність
історіографічних студій 1920-х – 1940-х рр. доповнюється одноосібними й колективними
монографіями, загальноісторіографічними та проблемно-історіографічними роботами.
Розширюється традиційне тематичне коло. Наприклад, об’єктом вивчення стають історичні
установи та їхня діяльність; тенденції у динаміці проблематики, що вивчається; зміни в
методології наукового пошуку; окремі історіографічні праці. Поміж інших у цей період
вирізняються роботи М. Кузьміна [8, 21−37], І. Шермана [9, 340], С. Найди [10, 268], В.
Наумова [11, 279], М. Жаровського [12, 248], В. Данилова [13, 12–20], Ф. Лося, В. Сарбея [14,
248] та інших.

Так, наприклад, І. Шерман, аналізуючи радянську історіографію 1920-х–1931 рр. історії
громадянської війни в СРСР, зупинився і на висвітленні робіт, присвячених історії Білого руху
в Україні, аграрній політиці білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на
підконтрольних їм українських територіях у 1919-1920 рр. Зокрема, об’єктом уваги І. Шермана
стали напрацювання М. Мальта, Д. Кіна, А. Голубєва. У наступній публікації І. Шермана [15,
68−83] проаналізовано розвиток у 1956–1967 рр. радянської історіографії історії революції.
Ним виявлено основні тенденції у вивченні питань з історії боротьби селянства України проти
А. Денікіна, П. Врангеля.

Упродовж 1970-х рр. радянська історіографія історії революції продовжувала активно
розвиватися. За цей період побачили світ історіографічні розвідки П. Денисовця [16, 143–148],
М. Авдєєва [17, 139−145], В. Наумова [18, 369−381], М. Супруненка [19, 382−387] та інших
окремих авторів. Їхній зміст стосувався основних тенденцій і напрямків у розвитку радянської
української історіографії історії революції в 1950-х – на початку 1960-х рр., аналізу
напрацювань істориків УРСР із питань аграрної історії України періоду революції та
громадянської війни.

Від початку 1970-х і впродовж 1980-х рр. радянські дослідники інтенсивно цікавилися
зарубіжною історіографією історії революції. Однак робили це у специфічний спосіб:
критикували буржуазних фальсифікаторів історії Великого Жовтня. За 10-12 років із цієї
проблеми було опубліковано понад 20 робіт, серед яких наукові статті, монографії, колективні
узагальнюючі праці таких авторів, як В. Салов [20, 64−102], В. Рикалов [21, 162−188], С.
Фоміних [22, 438−444], Ю. Афанасьєв [23, 453–458], А. Косаківський [24, 445−452], Г. Іоффе
[25, 467−477], В. Наумов [26, 64], В. Полікарпов [27, 371], К. Хмелевський і С. Хмелевський
[28, 183−189], І. Мінц [29, 335], С. Гречихо [30, 179–188], І. Хміль, О. Хомчук [31, 25−37] та
інших. Характерною рисою їхніх змістів була політична заангажованість, обумовлена
ідеологічним протистоянням СРСР та США під час “холодної війни”.

У другій половині 1980-х рр., за умов перебудови, гласності, в СРСР, УРСР
систематично проводилися тематичні наукові конференції, “круглі столи”, науково-практичні
семінари та конференції, на яких активно обговорювалися питання розвитку радянської
історичної науки, пошуку нових методологічних підходів у висвітленні історії революції.
Регулярним стало і видання збірників статей, наукових праць, матеріалів за результатами
роботи наукових зібрань різних рівнів. Одним із таких видань було “Великий Октябрь и
гражданская война в России: проблемы историографии, источниковедения, археографии”. На
його сторінках друкувалися А. Сєдов [32, 27−30], Т. Бахтилова [33, 42−45], В. Зіміна [34,
61−75], В. Федюк [35, 99−108], А. Бабкіна [36, 122−127] та інші автори, у публікаціях котрих
піднімалися як традиційні, так і нові історіографічні проблеми історії революції.

Своєрідною, узагальнюючою роботою з української радянської історіографії історії
революції в Україні стала “Историография истории Украинской ССР” за загальною редакцією
І. Хміля [37, 555]. У ній представлено періодизацію розвитку радянської історіографії історії
Великого Жовтня, означено особливості кожного з етапів. Матеріал викладається в проблемно-



хронологічній послідовності. В історіографії історії революції виокремлено вивчення
українськими радянськими істориками таких проблем: більшовицьке керівництво
революційними масами і діяльністю їхніх рад; рушійні сили революції та їхній переможний
союз; боротьба трудящих України проти внутрішньої контрреволюції й імперіалістичної
інтервенції та інші.

Отже, підводячи підсумки історії розвитку радянської історіографії історії революції, є
підстави стверджувати, що Білий рух, аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П.
Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919−1920 рр. не стали предметом
самостійного наукового вивчення радянської історіографії. Ці питання радянськими
історіографами досліджувалися крізь призму аналізу історіографічного матеріалу,
присвяченого розкриттю історії Великого Жовтня, зокрема, боротьби трудящих мас України,
Росії проти сил внутрішньої контрреволюції.

Сучасний етап у розвитку історіографії історії революції, серед них і аграрної політики
білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях
у 1919−1920 рр., тісно пов’язаний з тими суспільно-політичними й соціально-економічними
трансформаціями, яких зазнало українське суспільство й українська державність на початку
1990-х рр. Насамперед ідеться про подолання ідеологічного та методологічного монізму,
властивого радянській історіографії. Сучасні українські історики перебувають у сприятливих
умовах для наукової діяльності: немає політичної цензури, вільним є доступ до архівосховищ, і
до раніше секретних, межі дослідницького поля не обумовлюються відповідними партійно-
державними настановами тощо. Усе це дозволяє по-новому осмислити факти з історії України,
накопичені історичні знання, відродити історіографічну традицію, винищену в 1930-х рр.,
модернізувати понятійно-категоріальний апарат і методологічний інструментарій.

Як і у попередні десятиліття, у 1990-х – на початку ХХІ ст. питання історії Української
революції – пріоритетний напрямок вітчизняної історіографії. За підрахунками В. Верстюка, у
1990-ті роки в Україні з цієї тематики було захищено приблизно 150 докторських і
кандидатських дисертацій, не рахуючи монографій, наукових статей, навчально-методичної та
довідково-енциклопедичної літератури [38, 5]. За даними, що наводить А. Панчук, за 1990-ті –
2000-ні роки в Україні опубліковано понад 3000 наукових, науково-популярних видань,
монографій, статей, посібників, що стосуються історії Української революції [39, 2].

Історіографія як галузь історичної науки не могла не відреагувати на “революційний
бум”, пов’язаний з інтенсивним нагромадженням історичних знань, їхнім переосмисленням, з
історії Української революції. Тому вже в першій половині 1990-х рр. з’являються перші
спроби історіографічного вивчення цього явища. Так, В. Друмов, В. Шкворець, І. Федьков, Л.
Цимбал [40, 246−248], А. Панчук, М. Панчук [41, 98−105], М. Дерев’янко [42, 32−35]
звернулися до аналізу вітчизняної і зарубіжної історіографічної спадщини як у цілому історії
України, так і окремих її аспектів.

Питання методологічного характеру, оцінка історіографії, вироблення концепції
Української революції – ці та інші проблеми представлено в роботах В. Солдатенка [43, 976],
О. Рента [44, 64], Ф. Турченка і Г. Кривошия [45, 3−64], Я. Грицака [46, 117−137].

У другій половині 1990-х – на початку ХХІ ст. історіографічні проблеми історії
Української революції стали об’єктом наукового вивчення на дисертаційному рівні таких
авторів, як Л. Радченко [47, 20], А. Міносян [48, 188], С. Грибоєдов [49, 192] та інших.

Здобутки і проблеми української історіографії на зламі ХХ і ХХІ століть, історіографія
історії Української революції, зокрема, української державності періоду національно-
визвольних змагань, опрацьовуються Л. Зашкільняком, О. Павлишиним [50, 168−183], В.
Капелюшним [51, 608] і деякими іншими дослідниками.

У сучасній українській історіографії історії Української революції, починаючи від
другої половини 1990-х рр., помітною стає тенденція звернення істориків до аналізу
історичних знань, що стосуються не лише історії національної державності, націонал-
патріотичних сил, а й інших учасників революційних подій в Україні, зокрема Білого руху.
Одним із її піонерів є О. Козерод. Спочатку в наукових статтях, а згодом у дисертації та
монографії він дослідив розвиток радянської, пострадянської, зарубіжної історіографії історії
Білого руху в Україні [52, 122]. У контексті такого формулювання проблеми О. Козерод
частково проаналізував і здобутки історіографії історії аграрної політики білогвардійських



урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919–
1920 рр.

Є. Анкудінов, вивчаючи досвід з’ясування політичних та економічних питань за умов
громадянської війни на прикладі діяльності уряду П. Врангеля, побіжно зупинився на
історіографії з історії аграрної політики Уряду Півдня Росії [53, 182]. Крізь призму
історіографії історії аграрних відносин у Криму 1918−1926 рр. історіографія історії аграрної
політики білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських
територіях у 1919−1920 рр. проаналізована С. Бородіним [54, 184].

Питання періодизації історіографії історії Білого руху в Україні, характеристика її
окремих етапів і загальних тенденцій представлені у відповідному розділі дисертації В.
Крупини. Опосередковано дисертант висвітлив й історіографічну ситуацію з історії аграрної
політики білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських
територіях у 1919−1920 рр [55, 225].

Отже, сучасний стан української історіографії історії Української революції переконує в
тому, що історіографія історії Білого руху в Україні, аграрної політики білогвардійських урядів
А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919–1920 рр. стали
предметом наукового інтересу новітніх вітчизняних історіографів. З другого боку, обрана нами
для вивчення проблема досі перебуває в “історіографічному затінку”. Спеціальних
історіографічних праць з історії аграрної політики білогвардійських урядів А. Денікіна, П.
Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919–1920 рр. поки що немає, а в
згаданих вище вона представлена епізодично. Усе це спонукає до подальшої роботи над цією
темою.

У цьому контексті важливо, на наш погляд, визначити критерії періодизації та виробити
власне періодизацію історіографії історії аграрної політики білогвардійських урядів А.
Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919−1920 рр.

Радянські історіографи С. Найда, М. Найдьонов, Л. Папін за критерії при виокремленні
історіографічних періодів історії Жовтня в 1967 р. брали два основні моменти: 1) розширення
проблематики досліджень; 2) удосконалення концепції історії радянського суспільства. На
підставі цього вони виділяли сім історіографічних етапів: 1) від перемоги Жовтня до середини
1920-х рр.; 2) середина – кінець 1920-х рр.; 3) кінець 1920-х рр. – 1937 р.; 4) 1938−1941 рр.; 5)
1941−1945 рр.; 6) 1946−1955 рр.; 7) 1956−1967 рр [56, 4–9].

В іншій публікації М. Найдьонова йдеться про два історіографічні періоди в історії
Жовтневої революції: 1) від перемоги революції до початку 1930-х рр.; 2) від середини 1930-х
рр. до 1967 р. (час появи публікації цього автора). Разом із тим, історіограф указував на те, що
така періодизація занадто загальна, а тому не дозволяє вповні виявити особливості формування
історичних знань із проблеми. У зв’язку з цим М. Найдьонов доповнює її, розділивши кожний
із двох періодів на декілька менших. Так, у першому він виокремив три півперіоди: 1)
1917−1923 рр.; 2) 1924−928 рр.; 3) 1929−1935 рр. У другому так само – три: 1) 1936-1945 рр.; 2)
1946-1955 рр.; 3) 1956-1967 рр [57, 15].

І. Шерман дотримувався наступної періодизації історіографії історії революції: 1) 1917–
1927 рр.; 2) кінець 1920-х – перша половина 1950-х рр.; 3) 1956-1967 рр. (час появи публікації
цього автора) [58, 15−20].

Зазначені вище підходи та критерії зберігались і в другій половині 1980-х рр. Так, В.
Мусієнко, розробляючи періодизацію історіографії історії Великого Жовтня, виходив із того,
що “героїчна історія Комуністичної партії Радянського Союзу – це марксизм-ленінізм у дії та
творчому розвитку, скарбниця безцінного досвіду революційної боротьби...” Такі критерії
дозволили досліднику виокремити три періоди в історіографії історії Жовтневої революції: 1)
1918 р. – середина 1930- х рр.; 2) друга половина 1930-х – кінець 1950-х рр.; 3) кінець 1950-х –
друга половина 1980-х рр. (час появи публікації цього автора) [59, 3−8].

Автори “Историографии истории Украинской ССР” за критерій періодизації як
розвитку радянської історичної науки, так й історіографії історії революції визначали
діалектично-матеріалістичний підхід марксистсько-ленінської методології. Враховуючи це, в
історії радянської історичної науки виокремлювалися такі етапи: 1) жовтень 1917 р. – середина
1930-х рр.; 2) середина 1930-х – кінець 1950-х рр.; 3) етап удосконалення соціалізму. Історія
вивчення громадянської війни відповідно поділялася на такі етапи: 1) 1918 р. – початок 1930- х



рр.; 2) початок 1930-х – середина 1950-х рр.; 3) друга половина 1950-х – друга половина
1980-х рр. [60, 3−10].

Сучасні українські фахівці – В. Коцур, А. Коцур – при визначенні періодизації
історіографії історії України пропонують такі критерії: наявність кадрів, оволодіння ними
методологією наукового пошуку, накопичення матеріалу і джерел; рівень теоретичного
осмислення проблем і вплив ідеології та політичної кон’юнктури на результати наукових
розвідок; розширення дослідницької тематики; якісні зміни в організації історичної науки.
Керуючись цим, вони розрізняють такі етапи в історіографії історії України: 1) 1920-ті – перша
половина 1950-х рр.; 2) друга половина 1950-х – 1980-ті рр.; 3) розпочинається від 1991 р [61,
314−315].

Основу історіографічної періодизації, за Я. Калакурою, становлять певні правила та
критерії, тобто ознаки чи їхня сукупність, які й служать мотивацією виділення періодів.
Дослідник пропонує такі критерії: 1) найважливіші межі української й світової історії; 2)
зародження принципово нових явищ у суспільному, науковому, культурному, ідейному,
духовному житті, які змінили суттєво або істотно вплинули на характер і зміст історичних
знань, історичної думки; 3) поява нових історичних праць, які стали важливою віхою у
формуванні історичної думки; 4) заснування осередків і товариств, наукових інституцій
історичної науки, історичних шкіл, формування течій і нових напрямів історичної думки,
виникнення нових історичних часописів і видань тощо. Відповідно до цього Я. Калакура в
історіографії історії України виокремлює вісім періодів: 1) княжа доба, історія Київської Русі,
Галицько-Волинської і Литовсько-Руської держав; 2) охоплює козацько-гетьманські часи; 3)
друга половина XVIII – початок ХІХ ст.; 4) середина ХІХ ст.; 5) остання чверть ХІХ – початок
ХХ ст.; 6) 1920-ті – початок 1930-х рр.; 7) середина 1930-х – друга половина 1980-х рр.; 8)
сучасний започаткований на межі 1980-х – 1990-х рр [62, 35−41].

Історіографічна проблематика, на думку А. Киридон, потребує аналізу в кількох
площинах: 1) становлення і розвитку самої історичної науки; 2) дискурсивної практики; 3)
розвитку процесу чи явища, що досліджуються [63, 4].

Сучасний український історик О. Козерод пропонує таку хронологію історіографії
історії Білого руху: І період – 1920-ті – середина 1950-х рр.; ІІ – 1956–1984 рр.; ІІІ – 1985−1995
рр. Перший період дослідник, спираючись на радянську традицію, поділяє на два підперіоди:
1920−1930 рр.; 1931−955 рр. Такий поділ він мотивує тим, що з початком 30-х рр. ХХ ст. в
історіографії громадянської війни стверджується новий підхід, заснований на гіперболізації
ролі особи Й. Сталіна в історії, що ґрунтується на принципах тоталітаризму [65, 12].

С. Бородін, враховуючи специфіку обраної ним для вивчення теми, яка побіжно
стосується аграрної політики білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля в Криму,
пропонує таку історіографічну періодизацію: 1) 1918–1930-ті рр.; 2) 1930-ті – перша половина
1950-х рр.; 3) 1956 р. – кінець 1980-х рр.; 4) 1990-ті рр. [66, 10]. В. Крупина в історіографії
історії Білого руху в Україні виділяє три періоди: 1) 1920-ті – середина 1950-х рр.; 2) 1950-ті –
початок 1990-х рр.; 3) від 1990-х років.

Однак останні троє істориків не наводять критеріїв, за якими вони виділяли періоди в
історіографії історії аграрної політики білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля в
Криму, Білого руху.

Ми погоджуємося з думками, ідеями, висловленими В. Коцуром, А. Коцуром, Я.
Калакурою, А. Киридон, щодо критеріїв, котрих необхідно дотримуватися, розробляючи
періодизацію тієї чи іншої історіографічної проблеми. Крім того, на наш погляд, доречним
буде при визначенні етапів історії історіографії обраної нами теми враховувати й те, що: 1) і в
радянській, і в сучасній українській історіографії формувалася певна традиція в періодизації
історії історіографії історії революції, якою не варто нехтувати; 2) виокремлення конкретних
історіографічних етапів безпосередньо залежить від історіографічних джерел, опрацьованих і
залучених науковцем до дослідження, рівня науковості їхнього змісту; 3) враховуючи, що
історіографічний процес, зокрема числі й з конкретної проблеми, явище динамічне, таке, що
постійно розвивається, будь-яка періодизація є умовною та відносною.

Отже, узагальнюючи, в історії історіографії історії аграрної політики білогвардійських
урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях у 1919−1920 рр.
виокремлюємо такі етапи: 1) 1919−1920 рр.; 2) радянська історіографія; 3) сучасна



пострадянська історіографія; 4) зарубіжна історіографія. Водночас опрацьований нами
історіографічний матеріал дає підстави уточнити та деталізувати наведену вище періодизацію.
Так, у радянській розрізняємо такі підперіоди: 1) 1920-ті рр.; 2) 1930-ті – 1950-ті рр.; 3) 1960-ті
– перша половина 1980-х рр.; 4) 1985−1991 рр. Крім того, на наш погляд, 1920-ті рр. теж не
були однорідним історіографічним підперіодом. У їхніх межах виділяємо такі складові: а)
1921−923 рр.; б) 1924−1928 рр.; в) 1928/1929−1930 рр. У межах другого підперіоду також є
підстави виділити: а) 1931−1938 рр.; б) 1939−945 рр.; в) 1946−950-ті рр. У сучасній
пострадянській історіографії з нашої проблеми співіснують дві історіографічні школи: новітня
українська та новітня російська. Зарубіжна історіографія представлена роботами
“радянологів”, новітніх закордонних дослідників і білоемігрантських авторів.

Література
1. Фурманов Д. Краткий обзор литературы (непериодической) о гражданской войне / Д.

Фурманов // Пролетарская революция. – 1923. – № 5. – С. 23−38.
2. Гуковский А. Литература о союзной интервенции в России в годы гражданской войны / А.

Гуковский // Историк-марксист. – 1927. – № 6. – С. 41–65.
3. Герман Е. К истории пролетариата в гражданской войне в районах контрреволюции / Е.

Герман // История пролетариата. – 1931. – № 8−9. – С. 42−56.; Її ж. Вопросы истории
гражданской войны в советской литературе / Е. Герман. – М., 1936. – 211 с.

4. Наумов В. Ведущие проблемы историографии гражданской войны / В.  Наумов // Из
истории гражданской войны и интервенции 1917−1922 гг.: Сборник статей. – М., 1974. – С.
371.

5. Греков Б. Итоги изучения истории СССР за двадцать лет / Б. Греков // Известия АН СССР.
Отделение общественных наук. – 1937. – № 5 – С. 5−28.

6. Панкратов А. Советская историческая наука за 25 лет и задачи историков в условиях
Великой Отечественной войны / А. Панкратов // Двадцать пять лет исторической науки в
СССР. – М., 1942. – С. 3−24.

7. Минц И. Изучение истории Великой Октябрьской социалистической революции и
гражданской войны / И. Минц // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. – М., 1942.
– С. 25−34.

8. Кузьмин Н. О некоторых вопросах истории гражданской войны / Н. Кузьмин // Вопросы
истории. – 1956. – № 7. – С. 21−37.

9. Шерман И. Советская историография гражданской войны в СССР (1920−1931) / И.
Шерман. – Х.: Изд-во ХГУ, 1964. – 340 с.

10. Найда С. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР / С. Найда. – М.,
1961. – 268 с.

11. Найда С. Советская историография гражданской войны и иностранной интервенции в
СССР / С. Найда, В.П. Наумов. – М.: Изд-во МГУ, 1966. – 188 с.;  Наумов В. Летопись
героической борьбы / В. Наумов. – М., 1972. – 279 с.

12. Жаровский Н. Историография гражданской войны в СССР / Н. Жаровский. – Х., 1972. –
248 с.

13. Данилов В. К итогам изучения истории крестьянства и колхозного строительства в СССР /
В. Данилов // Вопросы истории. – 1960. – С. 12–20.

14. Лось Ф., Сарбей В. Развитие исторической науки в Украинской ССР / Ф. Лось, В. Сарбей. –
К., 1970. – 248 с.

15. Шерман І. Проблеми громадянської війни на Україні в українській радянській історіографії
(1956−1967 рр.) / І. Шерман // Український історичний журнал (далі – Укр. іст. журн.). –
1969. – № 3. – С. 68−83.

16. Денисовець П. Радянська історіографія революційних аграрних перетворень на Україні в
1917−1921 рр. / П. Денисовець // Укр. іст. журн. – 1973. – № 10. – С. 143–148.

17. Авдєєв М. Громадянська війна на Україні в історичних журналах 20-х років / М. Авдєєв //
Питання історії народів СРСР. – 1973. – Вип. 15. – С. 139−145.

18. Наумов В. Ведущие проблемы историографии гражданской войны / В. Наумов / Из истории
гражданской войны и интервенции 1917−1922 гг. – М., 1974. – С. 369−381.

19. Супруненко Н. Изучение истории гражданской войны в Украинской ССР / Н. Супруненко /



Из истории гражданской войны и интервенции 1917−1922 гг. – М., 1974. – С. 382−387.
20. Салов В.,  Рыкалов В. К критике антимарксистской историографии гражданской войны и

иностранной интервенции / В. Салов, В. Рыкалов / Критика буржуазной историографии
советского общества. – М., 1972. – С. 64−102.

21. Рыкалов В. Современная буржуазная историография Запада об антисоветской интервенции
Антанты в 1917−1920 гг. / В. Рыкалов / История и историки, 1971. – М., 1973. – С. 162−188.

22. Фоминых С. Основные тенденции англо-американской буржуазной историографии
гражданской войны и антисоветской интервенции / С. Фоминых / Из истории гражданской
войны и интервенции 1917−1922 гг. – М., 1974. – С. 438−444.

23. Афанасьев Ю. Фальсификация истории и становления и защиты Советской власти в
современной французской буржуазной литературе / Ю. Афанасьев / Из истории
гражданской войны и интервенции 1917−1922 гг. – М., 1974. – С. 453–458.

24. Косаковский А. Критика западногерманской историографии гражданской войны и
интервенции в Советской России / А.  Косаковский / Из истории гражданской войны и
интервенции 1917−1922 гг. – М., 1974. – С. 445−452.

25. Иоффе Г. О новых “советоведческих работах” по истории Октября и гражданской войны /
Г. Иоффе / Из истории гражданской войны и интервенции 1917−1922 гг. – М., 1974. – С.
467−477.

26. Наумов В., Косаковский А. История гражданской войны и интервенции в СССР.
(Современная буржуазная историография) / В. Наумов, А. Косаковский. – М., 1976. – 64 с.

27. Поликарпов В. Начальный этап гражданской войны: (История изучения) / В. Поликарпов. –
М., 1980. – 371 с.

28. Хмелевский К., Хмелевский С. Современная англо-американская историография о роли
казачества в Октябрьской революции и гражданской войне / К. Хмелевский, С.
Хмелевский // История СССР. – 1982. – № 1. – С. 183−189.

29. Критика основных концепций современной буржуазной историографии трех российских
революций. Коллективная монография / Под ред. И. Минца. – М., 1983. – 335 с.

30. Гречихо С. Борьба Советского государства за мирное существование в первые
послереволюционные годы и современная буржуазная историография / С. Гречихо //
История СССР. – 1985. – № 6. – С. 179–188.

31. Хміль І.,  Хомчук О. Деякі питання марксистської критики буржуазної історіографії
Великого Жовтня / І. Хміль, І. Хомчук // Укр. іст. журн. – 1987. – № 9. – С. 25−37.

32. Седов А. К вопросу о качественной характеристике сборника “Крестьянское движение в
1917 году” / А. Седов // Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы
историографии, источниковедения, археографии. – Калинин, 1987. – С. 27−30.

33. Бахтилова Т. Документальные публикации по истории Великой Октябрьской
социалистической революции на страницах журналов “Красный архив” и “Пролетарская
революция” / Т. Бахтилова // Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы
историографии, источниковедения, археографии. – Калинин, 1987. – С. 42−45.

34. Зимина В. Опубликованные источники по истории российской монархической
контрреволюции прогерманской внешнеполитической ориентации в период гражданской
войны и интервенции / В. Зимина // Великий Октябрь и гражданская война в России:
проблемы историографии, источниковедения, археографии. – Калинин, 1987. – С. 61−75.

35. Федюк В. Советские историки о крушении буржуазно-помещичьей контрреволюции в
России в период Октября и гражданской войны / В. Федюк // Великий Октябрь и
гражданская война в России: проблемы историографии, источниковедения, археографии. –
Калинин, 1987. – С. 99−108.

36. Баикина А. Великий Октябрь и становление партийной работы среди женщин
(политический аспект: некоторые вопросы истории и историографии) / А. Баикина //
Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы историографии,
источниковедения, археографии. – Калинин, 1987. – С. 122−127.

37. Историография истории Украинской ССР. Коллективная монография / Под ред. И. Хмеля.
– К., 1986. – 555 с.

38. Верстюк В. Передмова / В. Верстюк // Український національно-визвольний рух. Березень-
листопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд.: В. Верстюк (кер.) та ін. – К., 2003. –



С. 5.
39. Панчук А. Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918−2000 рр.):

Автореф. дис. ... канд. іст. наук / А. Панчук. – К., 2000. – С. 2.
40. Друмов В. Українська національна революція 1917−1920 рр. у сучасній зарубіжній

історіографії / В. Друмов, В. Шкворець, І. Федьков, Л. Цимбал / Українська державність:
історія і сучасність. – К., 1993. – С. 246−248.

41. Панчук М., Панчук А. Акт злуки УНР і ЗУНР в українській історіографії / М. Панчук, А.
Панчук / Проблеми соборності України в ХХ столітті. – К., 1994. – С. 98−105.

42. Дерев’янко М., Панчук А. ЗУНР в українській історіографії / М. Дерев’янко, А. Панчук //
Укр. іст. журн. – 1995. – № 2. – С. 32−35.

43. Солдатенко В. Українська революція: проблеми вивчення концепції та оцінки
історіографії / В. Солдатенко // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та
перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15–17 листопада
1995 р.). – Х., 1995. – С. 261.; Солдатенко В. Стан історіографічної розробки та актуальні
проблеми дослідження історії Української революції / В. Солдатенко // Укр. іст. журн. –
1999. – № 1. – С. 68−83; 1999. – № 2. – С. 27−47.; Солдатенко В. Українська революція.
Історичний нарис / В. Солдатенко. – К.: Либідь, 1999. – 976 с.

44. Реєнт О. Більшовизм і революція 1917−1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміки
соціальних процесів / О. Реєнт. – К., 1994. – 64 с.

45. Турченко Ф. Магістральні й глухі кути Української революції / Ф. Турченко, Г.
Кривошей // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки,
узагальнення). − Запоріжжя, 1998. – С. 3−64.

46. Грицак Я. Українська революція, 1914−1923 рр.: нові інтерпретації / Я. Грицак // Матеріали
засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип.  2.  − С.
117−137.

47. Радченко Л. Національно-демократична революція в Україні 1917 – 1920 років у новітній
вітчизняній та зарубіжній літературі: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Л.Радченко. – Х.,
1996. – 20 с.

48. Міносян А. Становлення української державності у ІХ−ХХ ст. (Історіографія проблеми):
Дис. ... канд.. іст. наук / А. Міносян. – Х., 1996. – 188 с.

49. Грибоєдов С. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського: Історіографічне
дослідження: Дис. ... канд.. іст. наук / С. Грибоєдов. – К., 2001. – 192 с.

50. Павлишин О. Історіографія української революції 1917−1921 рр. / О. Павлишин //
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна
монографія / За ред. Л. Зашкільняка. – Л., 2004. – С. 168−183.

51. Капелюшний В. Добута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української
державності доби національно-визвольних (1917 – 1921 рр.): Монографія / В. Капелюшний.
– К., 2003. – 608 с.

52. Козерод О. Громадянська війна в Україні в 1919−1920 рр. в зарубіжній історіографії (60-ті
– початок 90-х рр.) / О. Козерод // Вісник Харківського університету. – 1996. – № 387.
Історія України. Вип. 1. – С. 143−151.; Козерод О. Историографические проблемы белого
движения на Украине / О. Козерод. – Х., 1998. – 122 с.

53. Анкудинов Е. Опыт решения политических и экономических проблем в условиях
гражданской войны (деятельность правительства П.Н. Врангеля): Дис. … канд. полит.
наук / Е. Анкундинов. – О., 1997. – 182 с.

54. Бородін С. Аграрні відносини в Криму (1918−1926): Дис. ... канд. іст. наук / С. Бородин. –
Запоріжжя, 2000. – 184 с.

55. Крупина В. О. Білий рух в Україні (1917−1920 рр.): Дис. ... канд. іст. наук / В. О. Крупина. –
К., 2005. – 225 с.

56. Историография советского общества – важнейший участок исторической науки (вместо
предисловия) // Очерки по историографии советского общества / Под ред. М. Найденова, С.
Найды, Л. Папина. – М., 1967. – С. 4–9.

57. Найденов М. Основные этапы советской историографии Великой Октябрьской
социалистической революции / М. Найденов // Очерки по историографии советского
общества / Под ред. М. Найденова, С. Найды, Л. Папина. – М., 1967. – С. 15.



58. Шерман І. Вивчення історії Жовтневої революції на Україні в радянській історіографії / І.
Шерман // Питання Великої Жовтневої соціалістичної революції у вітчизняній та
зарубіжній історіографії. Матеріали республіканської наукової конференції (Одеса, 12−15
жовтня 1966 р.). – К., 1967. – С. 15−20.

59. Мусиенко В. На защите завоеваний Великого Октября: Компартия Украины во главе
борьбы трудящихся за установление Советской власти и защиту ее завоеваний (октябрь
1917 г. – 1920 г.) / В. Мусиенко. – К., 1986. – С. 3−8.

60. Историография истории Украинской ССР: Коллективная монография / Под ред. И. Хмеля.
– К., 1986. – С. 3−10.

61. Коцур В. Історіографія історії України: Курс лекцій / В. Коцур, А. Коцур. – Чернівці, 1999.
– С. 314−315.

62. Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. Калакура. – К., 2004. – С. 35−41.
63. Киридон А. Час випробування: держава, церква і суспільство в радянській Україні

1917−1930-х років / А. Киридон. – Тернопіль, 2005. – С. 4.
64. Козерод О. Историографические проблемы белого движения на Украине / О. Козерод. – Х.,

1998. – С. 6.
65. Бородін С. Аграрні відносини в Криму (1918−1926): Дис. ... канд. іст. наук / С. Бородин. –

Запоріжжя, 2000. – С. 12.
66. Крупина В.О. Білий рух в Україні (1917−1920 рр.): Дис. ... канд. іст. наук / В.О. Крупина. –

К., 2005. – С. 10.




