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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У 1918–1920 рр. на теренах Півдня України одночасно 
реалізувалося декілька концепцій державотворення: українська, білогвардійська, 
радянська та анархістська. Усі вони, змагаючись одна з одною, намагалися 
утвердитися на цих землях, що обумовлювало використання для досягнення 
цілей не тільки армії, а й державоохоронних органів. Такий розвиток ситуації 
сприяв масованому розгортанню сил та засобів структур безпеки Білого руху на 
Півдні України. 

Визначення місця Білого руху через призму національно-визвольних змагань 
та роль його сил безпеки є дискусійною темою й сьогодні цікавить не тільки 
істориків. Обрана тема дослідження є актуальною в контексті військово-
політичного протистояння з Російською Федерацією, що продовжує діяти в 
контексті імперського дискурсу. Виходячи із сучасних реалій українсько-
російських взаємин і того, що сучасна Росія намагається відтворити імперську 
модель держави із залученням територій, що колись входили до її складу, 
необхідно вивчати досвід роботи імперських сил безпеки та, осмислюючи його, 
намагатися не дати стратегічному опоненту шансів втілити в життя концепцію 
«єдиної і неподільної» Росії під сучасними гаслами та з новими інструментами 
впливу. 

Не зважаючи на доволі значну роль в історії військово-політичного 
протистояння в південноукраїнському регіоні, державоохоронні структури 
Білого руху не отримали від істориків належної оцінки, оскільки означена тема 
тривалий час комплексно не досліджувалася. 

Пов’язано це насамперед із розпорошеністю джерельної бази та закритістю 
спеціалізованих архівних установ. Оскільки у сфері діяльності спецслужб є 
чимало нез’ясованих фактів та обставин, які впливали на військово-політичне 
становище Півдня України, автор вбачає за доцільне звернутися до вивчення 
історії діяльності державоохоронних структур Білого руху в 1918–1920 рр. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконувалось у межах комплексної програми 
«Південна Україна XVIII ст. – першої половини ХХ ст.», що розробляється 
кафедрою історії та філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

Об’єкт дослідження – Білий рух на Півдні України.  
Предмет дослідження – діяльність контррозвідки та Державної варти 

Білого руху, стратегія і тактика протидії українському, більшовицькому та 
повстанському рухам, а також національним меншинам на Півдні України в 
умовах військово-політичного становища 1918–1920 рр. 

Відповідно до поставленої мети висувались такі дослідницькі завдання: 

 визначити рівень наукової розробки проблеми; 
 виявити та проаналізувати інформативний потенціал джерельного масиву та 

окреслити методологію дослідження; 
 дослідити процес становлення та діяльність білогвардійських 

державоохоронних структур; 
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 охарактеризувати сили й засоби білогвардійських органів безпеки на Півдні; 
 з’ясувати роль ідеологічно-пропагандистської діяльності державоохоронних 

структур у регіоні; 
 проаналізувати стратегічні цілі сил безпеки Білого руху на Півдні; 
 розкрити процес боротьби з більшовицьким підпіллям регіону; 
 висвітлити процес боротьби державоохоронних структур Білого руху проти 

українського підпілля, національного руху й Революційної повстанської 
армії України (махновців) на Півдні; 

 дослідити процес протидії державоохоронних структур розгортанню руху 
національних меншин у південноукраїнському регіоні. 
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період із січня 1918 р. до 

16 листопада 1920 р. Нижня межа дослідження зумовлена датою заснування 
Добровольчої армії та, зокрема, створенням її спецслужб, верхня – евакуацією 
Російської Армії під командуванням П. Врангеля з території Кримського 
півострова і припиненням діяльності білогвардійських спецслужб.  

Територіальні рамки дослідження. Зважаючи на часту зміну 
адміністративно-територіального поділу на теренах України у період 
національно-визвольних змагань, ми спираємось на дореволюційний 
адміністративно-територіальний поділ Російської імперії, що включав 
Херсонську (утворену в 1803 р. Олександром I указом від 15 травня), Таврійську 
й Катеринославську губернії (засновані указом Сенату від 8 жовтня 1802 р.). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що діяльність державоохоронних 
структур Білого руху на Півдні України вперше стала предметом спеціального 
комплексного дослідження. 

Вперше:  

 запропоновано періодизацію розбудови та функціонування 
державоохоронних структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля на теренах 
південноукраїнського регіону; 

 визначено роль ідеологічно-пропагандистської роботи державоохоронних 
структур у регіоні; проаналізовано стратегічні цілі сил безпеки Білого руху;  

 охарактеризовано сили та засоби білогвардійських безпекових структур; 
 розкрито регіональні особливості діяльності сил безпеки Білого руху 

протягом 1918–1920 рр.; 
 уведено до наукового обігу документальні матеріали українських 

центральних та обласних архівів, іноземних архівних установ, музеїв 
(загалом – 190 позицій), що допомогли виявити невідомі раніше факти про 
структуру та особливості діяльності державоохоронних структур Білого 
руху в регіоні; 

 досліджено процес боротьби державоохоронних структур Білого руху з 
військово-політичними угрупованнями, що оперували на теренах регіону. 
Уточнено: 

 штатні розписи структур сил безпеки, що функціонували в регіоні;  
 чисельність сил та засобів державоохоронних структур на Півдні України; 
 повноваження підрозділів сил безпеки та особливості їх здійснення;  
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 події і факти з процесу діяльності окремих підрозділів державоохоронних 
структур. 
Набули подальшого дослідження:  

 вивчення регіональної специфіки діяльності державоохоронних структур 
Білого руху на теренах України; 

 діяльність позаштатних державоохоронних структур на Півдні України. 
Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

матеріали роботи можуть стати підґрунтям для подальших наукових розробок, 
пов’язаних із дослідженням державоохоронних структур Білого руху на теренах 
України. Теоретичні положення та результати дисертації можуть бути 
використані для підготовки наукових матеріалів з історії України та краєзнавства, 
військової історії, розробки навчальних посібників та методичних матеріалів 
спеціалізованих навчальних закладів військово-патріотичного спрямування. 

Особистий внесок здобувача. Положення дисертації, узагальнення, 
висновки здобуті дисертантом самостійно і є свідченням вирішення наукової 
проблеми. Всі публікації автора одноосібні. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та зміст роботи 
обговорено на засіданнях кафедри історії та філософії Бердянського державного 
педагогічного університету. 

Положення й результати дослідження знайшли відображення в публікаціях 
і доповідях на таких наукових конференціях: 56-та наукова конференція 
Таганрозького державного педагогічного університету ім. А.П. Чехова 
(Таганрог, 2013), ІІІ Міжнародна наукова конференція молодих учених «Мова і 
соціум: етнокультурний аспект» (Бердянськ, 2013), Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні питання теорії та історії держави і права в 
дослідженнях студентів і молодих учених» (Бердянськ, 2013), Всеукраїнська 
наукова конференція «Права людини перед викликами ХХІ ст.» (Бердянськ, 
2013), ІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, 
літератури, культури та історії (Бердянськ, 2014), Міжнародна науково-
практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ 
столітті» (Херсон, 2015), IV Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання сучасної науки» (Одеса, 2015); Всеукраїнська молодіжна 
наукова конференція «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та 
філософії в умовах глобалізації»; Всеукраїнська наукова конференція з історії 
України студентів та аспірантів «Хаджибеївські читання» (Одеса, 2017); 
Міжнародна науково-практична конференція «Особа, суспільство, політика» 
(Люблін, 2017), Всеукраїнська наукова конференція «Українська національно-
демократична революція 1917–1921: передумови, процеси, наслідки, уроки» 
(Меджибіж, 2017), Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський 
форум–2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному 
просторі» (Миколаїв, 2017), 70-та Міжнародна конференція молодих вчених 
«Каразінські читання» (Харків, 2017), Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Україна у світовому історичному просторі» (Маріуполь, 2018). 

Публікації. Результати дослідження відображені у 19 публікаціях, із них 5 
статей опубліковано у наукових фахових виданнях України (у т.ч. 3 статті у 
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виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття – у 
зарубіжному виданні. 

Структура дисертаційного дослідження підпорядкована сформульованим 
меті й завданням дослідження, визначена логічною послідовністю в розгляді 
питань. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, 4 розділів, 
висновків, списку джерел та літератури (503 позицій) та 8 додатків. Загальний 
обсяг дослідження становить 273 сторінки, з них основного тексту – 200 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність; показано 
зв’язок з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, 
об’єкт і предмет дослідження; хронологічні рамки та територіальні межі; 
встановлено наукову новизну, практичне значення роботи, засвідчено апробацію 
результатів дослідження. 

У першому розділі «Історіографія, джерела та основи методології 

дослідження» здійснено історіографічний аналіз літератури з теми, огляд і 
систематизацію використаних джерел, визначено методологічні засади 
дослідження. 

Історіографічний доробок за досліджуваною проблематикою можна 
поділити на такі групи: 1) радянська історіографія (1920–1991 рр.); 
2) білоемігрантська історіографія; 3) українська діаспорна історіографія; 
4) українська національна історіографія (починаючи з 1991 р.); 5) російська 
сучасна історіографія (починаючи з 1991 р.). У той же час у рамках кожного з 
означених нами періодів було проведено додаткову систематизацію за двома 
напрямами: 1) праці, що мають вузькоспеціальну тематику, тобто безпосередньо 
стосуються державоохоронних структур Білого руху на Півдні України; 
2) роботи, які опосередковано висвітлюють означену тему дослідження.  

Історіографія першого періоду представлена масивом праць, де 
проаналізовано різні аспекти діяльності державоохоронних органів Білого руху 
на теренах південноукраїнського регіону. Ці праці мають цінність з точки зору 
обраної нами теми дослідження, адже означений сегмент історіографічного 
масиву аналізує події з точки зору стратегічних опонентів. До таких автор 
відносить працю Ф. Загoродських, С. Турло та І. Задлата, І. Потрясова, 
П. Софінова1.  

Ряд робіт (Л. Катєніна та ін.)2 дозволяє аналізувати історію сил безпеки 
Білого руху в ракурсі взаємин із національними меншинами. 

Серед групи білоемігрантської історіографії найвизначнішою працею для 
розуміння особливостей ідеологічного концепту Білого руху автор вважає праці 

                                                 
1 Загородских Ф.С. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. Симферополь: Крымское 
государственное издательство, 1940. 156 с.; Турло С.С., Задлат И.П. Антология истории 
спецслужб. Россия. Москва: Кучково поле, 1930. 640 с.; Потрясов И.П. Советская разведка в годы 
Гражданской войны и интервенции. Москва: ВПА им. В.И. Ленина, 1939. 140 с.; Софинов П.Г. 
Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917–1922). Москва: Госполитиздат, 
1960. 247 с. 
2 Катенина Л. Борьба крымских татар против Врангеля. Историк-марксист. № 5. 1941. C. 74-81. 
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російського філософа-емігранта І. Ільїна3, оскільки саме тут розкривається 
сутність ідеологічної компоненти білогвардійства.  

У даному сегменті варто виділити і ті наукові розвідки, що не тільки 
описують основні події періоду (С. Мельгунов4), а й дозволяють окреслити 
методологічний інструментарій (М. Батюшин5), використаний представниками 
державоохоронних органів. У рамках цієї групи слід зазначити праці, автори 
яких досліджують питання взаємин між контррозвідкою, Державною вартою й 
національними меншинами (Д. Пасманік6). 

Українська діаспорна історіографія представлена декількома працями, які 
дають неабиякий фактологічний матеріал для реконструкції цілісної картини 
подій, що відбувалися в 1918–1920 рр. Серед них важливими є роботи 
П. Мірчука та О. Доценка7, в яких зосереджено дані, що яскраво ілюструють 
події 1918–1920 рр. на теренах Півдня, хоча автори майже не порушують 
питання діяльності державоохоронних структур.  

Група української національної історіографії представлена науковими 
доробками українських фахівців, які спеціалізуються на дослідженні історії 
українських спецслужб (Д. Вєдєнєєв, В. Сідак8), де побіжно розглядається 
функціонування білогвардійських сил безпеки.  

Окремо варто означити групу робіт, що опосередковано стосуються нашої 
теми (В. Шапорда, Г. Турченко, Ю. Митрофаненко9) і в той же час дають 
можливість досліджувати діяльність державоохоронних органів не ізольовано, а 
в контексті військово-політичної, економічної та соціальної ситуації в регіоні 
через призму військового протистояння.  

Сучасна російська історіографія представлена науковими працями 
дослідників, які детально розглядають питання розбудови державоохоронних 
структур, але не визначають їх регіональної специфіки. У цій групі вирізняються 
дослідженнями М. Кірмеля10 та В. Цвєткова11, де розкриваються особливості 
організації та діяльності контррозвідки, її військово-політичні, соціальні й 
кадрові особливості.  

                                                 
3 Ильин И.А. Собрание сочинений Т. 9. Москва: Русская книга, 1999. 512 с. 
4 Мельгунов С. П. Красный террор в России: 1918–1923. Берлин, 1924. 205 с. 
5 Батюшин Н.С. Тайная военная разведка и борьба с ней. Москва: X-History, 2002. 259 с. 
6 Пасманик Д. С. Русская революция и еврейство (большевизм и иудаизм). Берлин : Русская печать, 
1923. 268 с. 
7 Мірчук П. Україно-московська війна (1917–1919). Торонто: Ліга Визволення України, 1957. 80 с.; 
Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919-6.Y.1920). Варшава, 1932. 240 с. 
8 Веденеев Д. Украинский фронт в войнах спецслужб. К.: Наукова думка, 2008. 432 с.; Сідак В. 
Національні спецслужби в період української революції 1917–1921 рр. К.: Видавничий дім 
“Альтернативи”, 1998. 320 c. 
9 Шапорда В.А. Південь України в період денікінського режиму (грудень 1918–січень 1920 рр.): дис. 
… канд. іст. наук: 07.00.01. Миколаїв, 2013. 200 с.; Турченко Г.Ф. Південноукраїнський регіон у 
контексті формування модерної української нації (ХІХ–перша чверть ХХ ст.). Запоріжжя: Запорізький 
національний університет, 2008. 342 с.; Митрофаненко Ю. С. Українська отаманщина 1918–1919 років. 
Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. 239 с. 
10 Кирмель Н.С. Деятельность контрразведывательных органов белогвардейских правительств и армий 
в годы Гражданской войны в России (1918–1922 гг.). Москва: ВУ, 2007. 136 с. 
11 Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур 
Белого движения в России). Москва: ВУ, 2009. 636 с. 
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Дослідження інших авторів (М. Кривенко та Ю. Кушер)12 дають можливість 
більш повно дослідити окремі аспекти діяльності державоохоронних органів у 
регіоні. 

Роботи Р. Абінякіна, О. Шувалова спрямовані на вивчення окремих питань 
розбудови білогвардійської системи влади. Це дає можливість розглядати сили 
безпеки як складову мілітарної компоненти білогвардійських урядів А. Денікіна 
та П. Врангеля13.  

Загалом історіографічний масив є доволі представницьким. У той же час 
більшість авторів, що висвітлювали питання діяльності державоохоронних 
структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля, не аналізували регіональну 
специфіку Півдня.  

У підрозділі «Джерельна база дослідження» охарактеризовано та 
класифіковано масив джерел із теми. Зокрема, основними групами комплексу 
джерел дисертаційного дослідження є законодавчі акти та рішення 
білогвардійських урядів, матеріали періодичних видань, документи 
білогвардійських цивільних установ і наративні джерела.  

Основу репрезентативної джерельної бази склали джерела, умовно поділені 
на неопубліковані й опубліковані. При цьому неопублікована складова 
характеризується високим рівнем розпорошеності, що значно уповільнювало 
евристичну діяльність. Разом із тим враховуються особливі умови 
фондоутворення та специфіка видового представництва джерел у певних 
архівних і бібліотечних установах. 

Серед неопублікованих джерел відзначимо документи Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України, Державного архіву 
Донецької області, Державного архіву Запорізької області, Державного архіву 
Миколаївської області, Державного архіву Дніпропетровської області, 
Державного архіву Одеської області, Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського, Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, Російського державного 
військового архіву, Державного архіву Російської Федерації.  

Разом із неопублікованими, надзвичайно важливими для дослідження 
державоохоронних структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля на Півдні 
України у 1918–1920 рр. є джерела опубліковані, видання яких розпочалось ще в 
рамках досліджуваного періоду.  

Серед опублікованих джерел чільне місце посідають наративні джерела, а 
саме мемуари безпосередніх учасників подій. В даному сегменті джерельного 
масиву зібрані спогади як високопоставлених представників генералітету 
                                                 
12 Кривенко М. В. Массовый террор в России и на юге государства в 1918–1920 гг.: истоки, 
механизмы, последствия. Диссертация канд. ист. наук: 07.00.02. Пятигорск, 2007. 186 с.; Кушер, Ю.Л. 
Вооруженные формирования Белого движения на Юге России: история строительства: 1917–1920 гг.. 
Диссертация канд. ист. наук. 07.00.02. Москва, 2005. 301 с. 
13 Абинякин Р. М. Офицерский корпус Добровольческой армии: социальный состав, мировоззрение. 
1917–1920 гг. Орѐл: Изд. А. Воробьѐв, 2005. 504 с.; Шувалов А. А. Командный состав Красной армии и 
Белого движения в годы Гражданской войны: октябрь 1917 – конец 1920 года: дисс. … канд. ист. наук. 
Брянск, 2007. 320 с.  
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(А. Денікін, П. Врангель, М. Дроздовський та ін.), так і політиків (В. Шульгін, 
Б. Савінков) та самих контррозвідників (В. Орлов, С. Устінов). 

Важливим елементом джерельної бази є періодична преса, зокрема, газети 
«Известия Александровского военно-революционного комитета», «Военный 
голос», «Луч», «Южное слово», «Приднепровский край», «Юг России», «Новая 
Россия», «Южные ведомости», «Киевлянин» та ін. Періодична преса містить 
багатий матеріал з військово-політичної історії регіону щодо особливостей 
здійснення владних повноважень представниками військового командування 
Білого руху тощо. 

У роботі також використаний джерельний потенціал низки археографічних 
праць. Збірки, що видані білогвардійцями-емігрантами за кордоном, матеріали, 
надруковані в СРСР, та документи, видані після 1991 р. в Російській Федерації 
дають можливість більш повно дослідити окремі особливості функціонування 
білогвардійських сил безпеки. 

У підрозділі «Методологія дослідження» сформульовано концептуальну 
основу, теоретичні підходи до вирішення поставлених завдань, охарактеризовано 
використані методи. Предмет дослідження зумовив необхідність зробити 
відправною точкою визначеність поняття «державоохоронні органи», оскільки 
сьогодні існують різні підходи до його тлумачення. У роботі під цим поняттям 
розуміється сукупність силових структур, покликаних захищати державний лад, 
проводити пропагандистські акції, боротися із агентурою супротивника, 
зменшувати вплив стратегічних опонентів.  

Державоохоронні структури постають як сукупність різноманітних зв’язків, 
які встановлювались між їхніми суб’єктами, різними окремими структурами та 
підрозділами. Під поняттям «спецслужби» розуміється загальноприйняте 
визначення державних органів, покликаних здійснювати охорону держави від 
агентів інших країн та їх підривної діяльності.  

Важливим аспектом дослідження стало визначення методологічного 
інструментарію, в основу якого покладено систему наукових принципів і 
методів пізнання, спрямовану на об’єктивне вивчення фактів та явищ, 
історичних реалій, що відбувалися у процесі створення, існування та 
реформування державоохоронних структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля на 
теренах південноукраїнського регіону. 

Теоретико-методологічною базою дослідження стали загальнонаукові 
принципу історизму, багатофакторності та об’єктивності, логіки, синтезу, 
аналізу й системності. Відповідно до принципу історизму вдалося визначити 
етапи розбудови державоохоронних органів урядів А. Денікіна та П. Врангеля на 
Півдні України в 1918–1920 рр. Використання історичного методу зумовлено 
тією обставиною, що, з однієї сторони, державоохоронні органи 
білогвардійських режимів існували як органи влади, а з іншої – їх сутність і 
статус змінювалися, відповідно відбувалися зміни в повноваженнях та їх 
можливостях.  

Зважаючи на принцип багатофакторності, враховувались об’єктивні та 
суб’єктивні, внутрішні та зовнішні чинники, які впливали на ґенезу 
державоохоронних структур у регіоні. Керуючись принципом всебічності, було 
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здійснено спробу пізнати предмет дослідження в усіх аспектах, проаналізувати 
діяльність державоохоронних структур у взаємодії з іншими суспільними 
явищами.  

Загальнонауковий метод дослідження включає операції логіки, синтезу, 
аналізу, системності тощо. 

До числа основних спеціально-історичних методів наукового дослідження 
належать порівняльно-історичний, хронологічний, проблемно-хронологічний, 
історико-генетичний, історико-системний, історико-типологічний, 
синхронічний, діахронний та міждисциплінарні (статистичний, системно-
структурний, психологічного реконструювання, прикордонної ситуації) методи.  

У дослідженні також використовувались спеціальні джерелознавчі методи 
(зокрема, евристичний метод із його складовими: бібліографічною та архівною 
евристикою).  

У другому розділі «Аналіз ідеології, структурних елементів, сил та 

засобів державоохоронних структур Білого руху в південноукраїнському 

регіоні» аналізується проблема розбудови системи державоохоронних структур 
Білого руху. Зокрема, у підрозділі «Ідеологічна стратегема білогвардійського 

уряду та державоохоронні органи» автор намагався встановити особливості 
ідеологічної компоненти Білого руху, що суттєво впливала на діяльність 
державоохоронних структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля.  

Автором було скориговано історіографічне положення про сталість 
білогвардійської ідеологічної концепції, бо ідеологічна стратегема змінювалася в 
часі та просторі. Її становлення та вплив на роботу державоохоронних структур 
на Півдні умовно можна поділити на два етапи, що різняться між собою 
поставленими цілями для контррозвідки, Державної варти та інших угруповань 
державоохоронних органів, а також мають певні структурні відмінності.  

На початковому етапі державоохоронні структури різних рівнів, як і 
офіційні державні органи білогвардійського державного утворення, 
підтверджували своїми діями ідеологічну антиукраїнську шовіністичну 
платформу. Однак із плином часу та зміною військово-політичної ситуації на 
теренах південноукраїнського регіону ідеологічна концепція діяльності 
білогвардійських державоохоронних структур поступово змінювалася в бік 
співпраці з українським визвольним рухом і діючими осередками його 
спецслужб та офіційними представниками Директорії. Насамперед це 
пояснювалося необхідністю використати українське національне підпілля задля 
виконання власних стратегічних цілей.  

Автором встановлено, що головним елементом агітації та пропаганди у 
структурі білогвардійських сил безпеки було Освідомче агентство (ОСВАГ), де 
намагалися поєднати міністерство інформації та пропаганди, таємну поліцію, 
цензурний комітет й окремі відділи Генерального штабу.  

Важливим результатом дослідження ідеологічного концепту білогвардійців 
стала констатація неспроможності ідеологів, військового керівництва та 
службовців сил безпеки виробити спільну стратегію поведінки в рамках взаємин 
між ними та іншими державними й мілітарними утвореннями в регіоні. 



 

 

9   

 

Ситуація, що склалася навесні-восени 1920 р., однозначно вказувала на 
програш різнорідного антибільшовицького табору. Насамперед це пояснюється 
неспроможністю антибільшовицьких сил домовитися про об’єднання 
ідеологічних та військових компонентів для перемоги.  

У підрозділі «Аналіз структурних елементів державоохоронних органів 

Білого руху на Півдні України» дисертант окреслив загальний перелік 
структурних елементів, створених у рамках розбудови системи сил безпеки. 
Крім того, на основі мемуарів і періодичної преси констатовано, що вище 
військово-політичне керівництво Білого руху не приділяло належної уваги 
розвитку державоохоронних структур. Це пояснюється не лише суто 
економічними, військовими, політичними й соціальними причинами, а й тим, що 
А. Денікін та інші генерали вважали представників сил безпеки відповідальними 
за дефрагментацію та крах Російської імперії.  

Дослідником встановлено, що, незважаючи на наявні протиріччя між 
керівниками Білого руху в питанні розбудови сил безпеки, їх структурні 
елементи на теренах південноукраїнського регіону переважно були впорядковані 
вже до середини 1919 р. Однак доволі часто осередки спецслужб і Державної 
варти мали проблеми з фінансуванням, обмундируванням, провіантом тощо.  

Автором визначено, що під час розбудови системи сил безпеки широко 
розповсюдженою практикою стало дублювання повноважень Державної варти 
та контррозвідувальних структур. Це призводило до конфлікту інтересів і 
протистояння між керівниками підрозділів, що, у свою чергу, заважало 
виконувати свої прямі обов’язки. Крім того, у багатьох повітах структури сил 
безпеки не існували як такі, що пояснюється нестабільною військово-
політичною ситуацією та тим, що деякі адміністративні одиниці часто 
переходили з рук в руки.  

Загалом дослідник вважає, що низька якість і нестійка система 
державоохоронних органів Білого руху в південноукраїнському регіоні є 
результатом нестабільності та широкої підривної діяльності стратегічних 
опонентів. 

У підрозділі «Сили та засоби державоохоронних органів Білого руху на 

Півдні» на основі документальних джерел реконструйовано перелік сил і засобів 
державоохоронних органів Білого руху, що діяли в тому числі й на Півдні 
України. Це дозволило повною мірою виявити масштаби створеної системи сил 
безпеки та її дієвості. Зокрема, встановлено повний перелік державоохоронних 
структур, до складу яких входили контррозвідка, філерська служба, Державна 
варта, ОСВАГ, агентурна мережа та інститут позаштатних співробітників.  

Інституційно всі структури урядів А. Денікіна та П. Врангеля являли собою 
рудимент органів безпеки Російської імперії. На основі документальних даних 
реконструйовано штатні розписи державоохоронних структур та встановлено, 
що до їх складу заборонялося приймати колишніх службовців охоронки та 
інших спецслужб.  

Крім того, на відміну від інших регіонів, державоохоронні структури Білого 
руху на Півдні мали радикально збільшити чисельність власних штатів. Це, у 
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свою чергу, призвело до розбалансування системи військового управління та 
виходу з підпорядкування ряду структур, що отримали назву «самочинні». 

Серед усіх специфічних рис штатних розписів варто відзначити те, що 
представники державоохоронних структур постійно корегували власні плани 
розбудови агентурної мережі. Так, якщо на Дону та Кубані білогвардійці 
формували агентурну мережу з ідеологічно близьких елементів, то на Півдні 
вони мали співпрацювати з різними політичними угрупованнями, зважаючи на 
особливості військово-політичної, економічної та соціальної ситуацій у рамках 
конкретної адміністративної одиниці.  

Встановлено, що, зважаючи на політичну строкатість Півдня, представники 
державоохоронних структур ішли навіть на прямий контакт із тими, кого самі 
білогвардійці називали злочинцями.  

Доведено, що всі означені вище особливості безпосередньо впливали на 
результативність роботи державоохоронних структур.  

У третьому розділі «Цілі державоохоронних структур та боротьба проти 

основних стратегічних опонентів» концентровано увагу на цільових аспектах 
діяльності державоохоронних структур Білого руху на Півдні України у 1918–
1920 рр. Зокрема, у підрозділі «Стратегічні цілі сил безпеки Білого руху на 

Півдні» встановлено, що головна мета державоохоронних структур на теренах 
регіону не була сталою, а змінювалася відповідно до загальної ситуації на фронті, 
зовнішньополітичної та внутрішньополітичної тенденцій. Також з’ясовано, що 
керівництву державоохоронних структур Білого руху вдалося виробити 
генеральну стратегію, яка, у свою чергу, поділялася на кілька окремих ліній. 

Визначено, що стратегічними цілями спецслужб білогвардійців стали 
підрив сил супротивника; покращення своєї матеріально-технічної бази; 
використання із власною метою корупції; намагання створити специфічну 
систему державного управління; знищення політичних опонентів у тилу власної 
держави; попередження та боротьба із сепаратизмом.  

З’ясовано, що старі методи функціонування сил безпеки не давали 
можливості якісно виконати лінії генеральної стратегії, що безпосередньо 
впливало на безпекову компоненту на підконтрольних територіях. 
Білогвардійські ідеологи та представники сил безпеки відмовлялися брати на 
озброєння лозунги й інструментарій стратегічних опонентів та використовувати 
їх для власних потреб. Це різко знижувало можливість досягнення переваг над 
стратегічними опонентами й не давало повною мірою мобілізувати населення 
підконтрольних територій для своєї підтримки. Тож неефективна діяльність 
державоохоронних структур Білого руху обумовлювала як чисельність, так і 
моральний стан військових підрозділів і не давала можливості досягнути цілей, 
визначених генеральною стратегією.  

Автор констатує, що одним із найважливіших стратегічних прорахунків було 
те, що керівництво Білого руху та його державоохоронних структур не брало до 
уваги особливості менталітету та психології населення на підпорядкованих 
територіях. Для того, щоб успішно проводити операції з виявлення шпигунів, 
власних зрадників і подвійних агентів, слід мати уявлення про територію, на якій 
існує потреба діяти, знати звичаї та менталітет певних груп і національностей. 
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Білим рухом у власній діяльності також не було враховано полінаціональний 
склад населення, психологію малого землевласника-селянина, що складав 
переважну більшість населення регіону. Замість реального ідеологічно 
спрямованого впливу на населення співробітники випускали прокламації про 
недопущення міжнаціональних конфліктів та «єднання заради перемоги». 

У підрозділі «Боротьба сил безпеки Білого руху проти українського 

національного руху та підпілля на Півдні» встановлено, що в діях 
державоохоронних органів Білого руху яскраво прослідковується відданість 
керівництва Білого руху традиціям військового мистецтва та діяльності 
спеціальних служб. Це яскраво ілюструється діями як армії, так і сил безпеки. 
Керівництво останніх розуміло, що соціальна база різних політичних режимів на 
Півдні України, у тому числі більшовицького, набагато ширша, ніж їх власна, 
тому основною зброєю спеціальних служб стають дії, спрямовані на 
роздрібнення українського руху, створення між різними його угрупованнями 
атмосфери ворожості, несприйняття один одного, маргіналізація.  

Внутрішньополітичні реалії у середовищі Білого руху, неможливість 
діалогу через радикальні політичні розбіжності між стратегічними опонентами, 
небажання білогвардійського генералітету визнати Україну як самостійну 
державу призвели до того, що представники сил безпеки розгорнули проти 
українського національного руху справжні репресії, що в історіографії отримали 
назву «білого терору».  

Ілюстраціями знищення своїх ідеологічних опонентів насичена майже вся 
історія білогвардійського руху на теренах південноукраїнського регіону.  

Протидія українському національному рухові стала однією із стратегічних 
ліній діяльності органів безпеки Білого руху. У даному контексті діяльність 
доволі численної антиукраїнської агентурної мережі допомагала протидіяти 
утвердженню української державності як на зовнішній арені, так і у 
внутрішньому полі.  

Важливим є твердження, що протягом 1918–1920 рр. майже в усіх містах 
Південної України діяли осередки органів безпеки. Ці структури протидіяли як 
функціонуванню цивільних місцевих адміністрацій, що представляли українські 
національні уряди, так і займалися саботажем і диверсіями в українських 
військових частинах.  

У підрозділі «Більшовизм та державоохоронні органи Білого руху на 

Півдні України» доводиться, що діяльність державоохоронних структур Білого 
руху з нейтралізації більшовицького підпілля носила характер системної акції, 
що мала на меті придушення спротиву в тилових районах білогвардійських 
військ. Це одне з тих завдань, яке білогвардійські сили безпеки виконували на 
високому рівні, адекватно розставляючи пріоритети.  

У той же час вдалося констатувати, що методи протидії більшовицькому 
підпіллю не відрізнялися особливою новизною та копіювалися з методології 
протидії диверсіям у часи Першої світової війни.  

Через невідповідність методів боротьби реаліям внутрішнього конфлікту, 
небажання командування оновлювати методи роботи та принципи діяльності 
державоохоронних структур, непропорційно великі штатні розписи та низьку 
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кваліфікацію кадрового складу, державоохоронні структури Білого руху не 
змогли адекватно реагувати на загрози з боку більшовицького підпілля, не 
зважаючи на системність й активність під час збору й аналізу інформації.  

Для деморалізації денікінських спецслужб більшовики широко 
використовували практику подвійної агентури й інші методики, включаючи 
банальний підкуп. Але, не зважаючи на всі проблеми, контррозвідці вдалося 
реалізувати велику кількість поставлених завдань, серед яких неодноразові 
розгроми підпільних осередків у містах Південної України.  

Ситуація протидії більшовикам стала критичною після переходу влади до 
П. Врангеля. Це зумовлено тим, що він намагався реформувати державоохоронні 
структури, ліквідувавши ті з них, які не довели власну ефективність, а це, у свою 
чергу, призвело до того, що більшість осередків, припинивши свою діяльність, 
не змогли відновити її в нових військових і законодавчих умовах. 

Доводиться, що дезорганізація, спричинена військовими діями, та складна 
військово-політична ситуація в регіоні сприяли виникненню позаштатних 
структур, які посилювали нестабільність і дезорганізацію тилу, а їхні дії щодо 
місцевого населення спонукали останніх переходити на сторону більшовиків.  

Таким чином, більшість осередків державоохоронних структур Білого руху 
в південноукраїнському регіоні через низку внутрішніх проблем не могла 
адекватно протистояти викликам і широкому розповсюдженню у власному тилу 
більшовицьких підпільних організацій. 

У четвертому розділі «Державоохоронні структури, національні 

меншини та іррегулярні військово-політичні формування» автор фокусує 
увагу на дослідженні питання співпраці та протистояння державоохоронних 
структур з різними військово-політичними формаціями, що носили локальний 
територіальний характер.  

У підрозділі «Державоохоронні структури та національні меншини» 
визначено, що поряд із боротьбою з більшовиками та українським визвольним 
рухом, важливим сегментом діяльності органів безпеки була робота направлена 
на встановлення тісних взаємовідносин з національними меншинами.  

Переважна частина представників національних меншин погоджувалася з 
необхідністю укладання ситуативних союзів із представниками усіх ворогуючих 
між собою сторін. Серед усіх найбільших за чисельністю народностей на 
теренах південноукраїнського регіону більше всього на співпрацю були 
налаштовані німці-колоністи, які намагалися таким чином захистити свої статки 
та місця компактного проживання.  

Дещо відмінно складалася ситуація з єврейським етносом, що мешкав на 
теренах регіону. Відзначимо, що представники Білого руху являли собою в 
переважній більшості антисемітів, які звинувачували єврейське населення у 
крахові Російської імперії. Саме тому євреї виявились скептично налаштовані 
щодо підтримки консервативних режимів А. Денікіна та П. Врангеля. 

Режими А. Денікіна та П. Врангеля не спромоглися виробити комплексну 
стратегію щодо національних меншин на підконтрольних територіях.  

Головною стратегемою командування армії, державоохоронних структур і 
політичних лідерів щодо населення всіх захоплених територій було 
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пропагування тези про «єдину, неподільну і сильну Росію». Більшість 
сподвижників А. Денікіна та П. Врангеля переконували їх змінити ставлення до 
національного питання та виробити більш ліберальну лінію поведінки щодо них. 
Лише коли крах Білого руху став очевидним навіть для командування 
білогвардійців, дискурс протистояння було змінено на нову пропагандистську 
концепцію «усі на боротьбу із більшовизмом». 

Автор стверджує, що державоохоронні органи всіляко намагалися 
загальмувати розвиток національного руху представників меншин, змушуючи їх 
вдаватися до напівлегальної і часто партизанської боротьби. Найяскравіше 
подібне ставлення до них простежується на прикладі кримських татар, які 
розгорнули партизанську боротьбу проти денікінського, а потім – і 
врангелівського урядів.  

Усі ці специфічні риси ілюструють справжнє ставлення білогвардійських 
лідерів-генералів до національного питання та шляхів його вирішення. Особливо 
ця сентенція проглядається саме на прикладі південноукраїнського регіону, де на 
доволі обмеженій території було зосереджено велику кількість етносів, що мали 
специфічну культуру, звичаї та ставлення до урядів А. Денікіна та П. Врангеля. 

Відтак стверджується, що білогвардійські державоохоронні структури у 
більшості своїй були ворожо налаштовані щодо національних менших та не 
збиралися певними специфічними акціями привертати їх на свою сторону, лише 
намагаючись встановити в регіоні тотальний контроль над будь-якими 
політичними взаєминами між різними етнічними групами.   

У підрозділі «Державоохоронні структури Білого руху та РПАУ (м)» 

автор доводить, що протягом усієї історії протистояння білогвардійських сил 
безпеки з анархістським повстанським рухом, останнім вдалося створити досить 
ефективну систему контррозвідки тактичного (місцевого) рівня, сформувати 
службу філерів, агентурну мережу, яка оперативно надавала інформацію та 
сприяла веденню бойових дій. У розрізі цієї дефініції автор доводить думку про 
те, що висока ефективність махновських спецслужб дала можливість активно 
протистояти представникам Білого руху. 

Протиборство державоохоронних структур Білого руху повстанським силам 
безпеки було досить тривалим і жорстким, однак часто не досить 
результативним для білогвардійців. Це насамперед пов’язано із тим, що Білий 
рух не мав широкої підтримки місцевого населення. У той же час базою 
махновського повстанського руху були Катеринославський, Херсонський, 
Таврійський повіти і частина території Донбасу, саме ті території, де в 
основному оперували окупаційні структури Білого руху. У рамках протистояння 
з білогвардійцями армія анархістів Н. Махна виступає не тільки в ролі однієї з 
течій українського національно-визвольного руху, а і як головний репрезентант 
так званої «отаманщини». Оскільки інші загони, наприклад, М. Григор’єва, мали 
певні ситуативні відносини із провідниками Білого руху, Н. Махно жодним 
чином не йшов на контакти із «контрреволюційним офіцерством». 

По відношенню до білогвардійських сил безпеки контррозвідка армії 
Н. Махна використовувала в роботі цілком звичні для такої структури способи 
стеження, агентурної, підривної діяльності тощо. У той же час застосовувалися 
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новітні підходи, що були доволі нестандартними для державоохоронних 
структур Білого руху, а саме: елементи інформаційної війни, використання як 
зв’язківців дітей, жінок, жебраків тощо.  

Білогвардійські органи безпеки по відношенню до спецслужб анархістів 
продовжували діяти лінійно, не застосовуючи нових методів боротьби й не 
використовуючи весь наявний арсенал засобів протидії повстанському руху. Це 
призводило до того, що в тилу армії постійно спалахували локальні постання, а 
РПАУ (м) вільно пересувалася тилами наступаючої білогвардійської армії.  

Крім того, вкрай негативним фактором була деморалізація службовців 
білогвардійського державного апарату, у тому числі й силових структур, 
поширення в їх середовищі корупції, зловживань службовим становищем, 
порушень виконавчої й армійської дисципліни.  

Незрозуміла та часто зрадницька поведінка посадових осіб середньої ланки 
створювала загальну атмосферу вседозволеності. Нерідко службовці 
державоохоронних структур покривали повстанців або відпускали їх без 
процесуальної процедури й дізнання. 

Неефективність власної діяльності визнавали й самі контррозвідники, однак 
без реформ усередині та зміни кадрового складу спецслужб усі інші дії 
керівництва не призводили до позитивного результату. У той же час після 
приходу до влади П. Врангеля й початку реформ відбулася дезорганізація 
державоохоронних структур і остаточний їх занепад. Це пояснюється 
невідповідністю вимогам часу прийнятих заходів з боку вищого військово-
політичного керівництва.  

У висновках зазначено, що головними результатами дисертаційного 
дослідження стали реконструкція історії створення й функціонування 
державоохоронних структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля на Півдні 
України у 1918–1920 рр., визначення їх ролі в контексті розвитку національно-
визвольних змагань, визначення основних напрямів діяльності й особливостей 
застосування спеціальних методів роботи.  

Дослідження стану наукової розробки питання показало, що 
фундаментальних узагальнювальних робіт із означеної проблематики наразі не 
існує.  

Залучена репрезентативна джерельна база дозволила здійснити ґрунтовний 
аналіз діяльності державоохоронних структур у регіоні. Із неопублікованих 
джерел використано документи з фондів дев’яти архівів України та Росії. 
Важливою складовою актуалізованої джерельної бази стали опубліковані 
матеріали (систематизовані законодавчі акти, періодична преса тощо). 

Задля досягнення мети й виконання завдань в основу дослідження 
покладено принципи історизму, багатофакторності й об’єктивності, використано 
комплекс загальнонаукових, спеціально-історичних та міждисциплінарних 
методів. Відправною точкою дисертаційного дослідження стало визначення 
поняття «державоохоронні органи». 

Архівні дані надали можливість встановити головних дійових осіб 
контррозвідки та Державної варти в регіонах та безпосередньо проаналізувати 
біографії окремих службовців силових структур урядів А. Денікіна та 
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П. Врангеля, зупинитися на мікрорегіональних аспектах діяльності 
державоохоронних структур.  

У процесі дослідження встановлено, що більшість державоохоронних 
структур стратегічного рівня (центральне управління) була створена в 1918 р. та 
зазнавала постійних змін задля вдосконалення їх роботи. Загальна тенденція 
розвитку системи державоохоронних структур урядів А. Денікіна та П. Врангеля 
та аналіз їх структурних компонентів дають підстави стверджувати, що 
військово-політичне керівництво нехтувало створенням дієздатної структури й 
намагалося поставити їх у залежність від успіхів регулярних частин на фронтах.  

Структурні елементи органів безпеки Білого руху на теренах регіону до 
середини 1919 р. були впорядковані, однак доволі часто дублювали 
повноваження контррозвідки Державною вартою й навпаки. Автору вдалося 
встановити окремі персоналії, що мали безпосереднє відношення до керівної 
ланки державоохоронних структур тактичного рівня. 

Загальний конструкт білогвардійських сил безпеки на Півдні України 
копіював штати підрозділів у інших регіонах. Однак, означені інституції у цьому 
сенсі мали і певну специфіку. Так, зважаючи на особливості військово-
політичної ситуації, державоохоронні органи вимушені були співпрацювати з 
різними політичними угрупованнями.  

Крім того, через наявність чисельних опонентів, державоохоронні 
структури саме на Півдні змушені були радикально збільшити штатну 
чисельність співробітників та діячів агентурної мережі. Подібні дії військово-
політичного керівництва призвели до тотального розбалансування й без того 
нестійкої системи сил безпеки.  

Зважаючи на широкий спектр сил та засобів, які в той же час мали значний 
перелік недоліків, військово-політичне керівництво покладало на 
державоохоронні структури доволі масштабні стратегічні цілі. Так, вдалося 
встановити та систематизувати низку стратегічних прерогатив сил безпеки, 
зокрема, те що чимало окремих ліній, які утворювали генеральну стратегію, 
викристалізувалися вже на початку 1919 р. Їх умовно можна розділити на такі 
складові: протидія більшовикам, боротьба з українським національно-
визвольним рухом, «анархістський» та «кримськотатарський» напрями.  

Одним із головних завдань державоохоронних структур мала стати 
нейтралізація більшовицького підпілля, яке на кінець 1918 р. – початок 1919 р. 
являло собою доволі розгалужену структуру на теренах південноукраїнського 
регіону та в Україні загалом. Протидія більшовицьким агентам та підпільникам 
носила характер неперервної та системної діяльності, що відрізнялася доволі 
високим рівнем скрупульозності, і, у той же час, – низькою професійністю з 
точки зору вибору методів боротьби. Значною мірою саме завдяки неправильно 
обраним методологічним засадам боротьби білогвардійці не змогли придушити 
більшовицьке підпілля й ліквідувати їх агентурну мережу. 

Другою за значенням серед стратегічних ліній боротьби державоохоронних 
структур Білого руху автор визначає українське підпілля. Військово-цивільне 
керівництво Збройних сил Півдня Росії розуміло, що їх соціальна база значно 
вужча на відміну від більшовиків та представників українського національного 
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руху, а тому існувала необхідність якнайшвидше переорієнтувати більшість 
місцевого населення регіону з підтримки більшовиків та українського руху на 
свою сторону. Основною зброєю для цього визнано було роздрібнення 
українства, створення між різними угрупованнями атмосфери ворожості, 
несприйняття один одного, маргіналізація.  

Третьою стратегічною лінією генеральної стратегії державоохоронних 
структур на Півдні України в контексті національно-визвольних змагань автор 
вважає протидію розгортанню повстанського руху, яка була повністю провалена. 
Так, анархістам вдалося сформувати не тільки доволі сильну військову 
структуру, а й дієву контррозвідку, яка доволі успішно боролася як з 
підрозділами Державної варти, так і зі спецслужбами Білого руху.  

Щодо взаємин білогвардійських державоохоронних структур Білого руху із 
національними меншинами варто зазначити, що з окремими етнічними групами 
(такими, як німці-колоністи) їм вдалося налагодити доволі плідну співпрацю й 
мати у своєму активі досить масштабну й підготовлену групу тимчасових 
союзників, які входили як до складу Державної варти, так до підрозділів 
контррозвідки. До групи, з якою намагалися встановити союзні відносини, 
належали і кримські татари. Однак останні в більшості своїй не хотіли такого 
союзу, більше спрямовували увагу на представників українського національного 
руху й Туреччини. До такої ж групи скептиків у плані співпраці з 
державоохоронними структурами віднесено і приазовських греків, які 
підтримували анархістів і більшовиків.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, зазначимо, що 
державоохоронні структури Білого руху на теренах південноукраїнського 
регіону не являли собою настільки організовану та професійну систему, як це 
гіперболізовано представлено у більшості історичних доробків. Сили безпеки 
Білого руху мали доволі широкий спектр проблем, які жодним чином не 
вирішувало військово-цивільне керівництво. Серед них можна виокремити 
низький професійний рівень більшості службовців, тотальне недофінансування, 
корупцію, подвійних агентів, масштабні й постійні переформатування 
діяльності, великі, нічим не аргументовані штатні розписи, які у той же час були 
не заповнені навіть і на половину.  

Дослідження не вичерпує всіх питань, пов’язаних з порушеною 
проблематикою. Виявлені факти і закономірності можуть стати підґрунтям для 
подальшого вивчення діяльності державоохоронних структур урядів А. Денікіна 
та П. Врангеля на теренах України.  

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях,  

включених до міжнародних наукометричних баз 

1. Білай Ю. Контррозвідка та Державна варта Білого руху на півдні України 
(1918–1920). Військово-історичний меридіан. Електронний науковий 

фаховий журнал Вип. 2 (12). 2016. С. 34-44. URL: 
http://vim.gov.ua/pages/_journal_files/09.07.2016/pdf/full.pdf 



 

 

17   

 

2. Білай Ю. Контррозвідка та державна варта Білого руху на Півдні України 
(1918–1920 рр.). Мандрівець. Тернопіль: Терно-граф, 2016. № 2. С. 25-29.  

3. Білай Ю. Боротьба білогвардійських державоохоронних органів з 
українським державницьким рухом (1918–1920 рр.). Історичний архів. 
Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. Вип. 18. С. 6-12 
(Index Copernicus) 

4. Білай Ю. Державоохоронні органи Білого руху та українські культурні 
організації на півдні України (1918–1920 рр.). Наукові праці історичного 

факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: 
Видавництво Запорізького національного університету, 2017. Вип. 48. 
С. 121-125 (Index Copernicus) 

5. Білай Ю. Інституційний інструментарій державоохоронних структур Білого 
руху на півдні України (1918–1920 рр.). Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: Історія. Вип. 25. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. С. 97-102. (Index 

Copernicus) 
6. Білай Ю. Силы и средства государствоохранных органов Белого движения 

на юге Украины. East European Scientific Journal. Warsaw. 
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2018. С. 18-22. 

 

Публікації, що додатково відображають результати  

дослідження та його апробацію  

7. Білай Ю.В. Діяльність спецслужб Білого руху на території Болгарського 
царства (1919-1941 рр.). ІІІ Міжнародна наукова конференція молодих 

учених. Бердянськ: БДПУ, 2013. С. 386-390. 
8. Билай Ю.В. Деятельность Бердянского Отдела контрразведки 

Добровольческой Армии. Сборник научных трудов 56-й научной 

студенческой конференции ТГПИ им. А.П. Чехова. Таганрог: ТГПИ 2013. С. 
89-90.  

9. Білай Ю.В. Правове регулювання діяльності органів контррозвідки Білого 
руху на території Півдня України (1918 – 1920 рр.). ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання теорії та історії держави і 

права в дослідженнях студентів і молодих учених». Донецьк: «Юго-
Восток ЛТД», 2013. С. 44-45. 

10. Білай Ю.В. Білогвардійська контррозвідка в еміграції на території 
Болгарського Царства (1920-1941 рр.). Матеріали ІІІ Міжнародного 

науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури 

та історії. Бердянськ: БДПУ, 2014. С. 106-108.  
11. Билай Ю.В. Інститут спецслужб Білого руху на Півдні України (1918–

1920 рр.): законодавче забезпечення діяльності. ІІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Права людини перед викликами ХХІ століття». Донецьк: 
ЛАНДОН – ХХІ, 2014. С. 59-65 

12. Білай Ю.В. Діяльність контррозвідки Білого руху в м. Юзівка (за даними 
Державного архіву Донецької області). Міжнародна науково-практична 



 

 

18   

 

конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ 

столітті». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 7-10.  
13. Білай Ю.В. Протистояння спецслужб РПАУ (м) та контррозвідки Білого 

руху на теренах міста Бердянська. Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання сучасної науки». Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2016. С. 125-128 

14. Білай Ю.В. Позасистемні контррозвідувальні підрозділи Білого руху на 
півдні Україні (1918–1920 рр.). Materiały vі międzynarodowej konferencji 

naukowo-praktycznej «Osobowość, Społeczeństwo, Polityka». Lublin: 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 
2017. Р. 72-75.  

15. Білай Ю.В. Вплив державоохоронних органів Білого руху на соціально-
політичний розвиток півдня України. Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції з історії України студентів та аспірантів «Хаджибеївські 

читання». Одеса: Букаев Вадим Вікторович, 2017. С. 3-12. 
16. Білай Ю. Суспільно-політичний вплив державоохоронних органів Білого 

руху на півдні України (1918–1920 рр.). Науковий вісник Межибіж. 
Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2017. С. 263-267. 

17. Білай Ю.В. Білогвардійські спецслужби та кримськотатарський визвольний 
рух. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в 

умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової 

конференції. Київ: Університет ім. Б. Грінченка, 2017. С. 82-94.  
18. Білай Ю.В. Взаємовідносини німців-колоністів з державоохоронними 

структурами Білого руху на півдні України (1919-1920 рр.). Україна у 

світовому історичному просторі: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції. Маріуполь: МДУ, 2018. С. 4-6. 
19. Білай Ю.В. Підпільна діяльність державоохоронних структур Білого руху в 

Одесі (1920 р.). Національно-визвольний рух українців у ХХ ст. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 75-річчя утворення 

Української дивізії «Галичина» та 100-річчя утворення Гетьманату 

П. Скоропадського). Тернопіль: ТОКІППО, 2018. С. 23-25. 
 

АНОТАЦІЯ 

Білай Ю.В. Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля 

на Півдні України (1918–1920 рр.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Бердянський державний педагогічний 
університет, Запорізький національний університет, Бердянськ–Запоріжжя, 2019.  

У дисертаційному дослідженні здійснено реконструкцію подій 1918–1920 рр. 
у контексті діяльності державоохоронних структур білогвардійців як 
багатовимірного процесу. Автором визначено обсяг повноважень 
державоохоронних структур, їх сили та засоби на теренах Півдня. Досліджено 
стратегічні цілі білогвардійських сил безпеки.  

Поглиблено розуміння етнополітичних процесів, зокрема, встановлено, які з 
етносів налагоджували співпрацю з державоохоронними структурами, а які, 
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навпаки, були об’єктом репресивної політики. З’ясовано реальний обсяг 
повноважень державоохоронних структур. Звернено увагу на індивідуально-
психологічні особливості А. Денікіна та П. Врангеля в контексті розбудови сил 
безпеки.  

Розглянуто особливості діяльності складових державоохоронних сил, 
встановлено регіональну специфіку формування осередків державоохоронних 
структур, вичерпний перелік стратегічних опонентів та методи боротьби із ними. 

Ключові слова: державоохоронні структури, Білий рух, Південь України, 
агент, контррозвідка, Державна варта, спецслужби.  

 

АННОТАЦИЯ 

Билай Ю.В. Государствоохранные органы правительств А. Деникина и 

П. Врангеля на Юге Украины (1918–1920 гг.) – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.01 – История Украины. – Бердянский государственный 
педагогический университет, Запорожский национальный университет, Бердянск-
Запорожье, 2019.  

В исследовании автор предпринял попытку реконструировать события 1918–
1920 гг. в контексте деятельности государствоохранных структур белогвардейцев 
как многовекторного процесса. Автором определены объем полномочий 
государствоохранных структур, их силы и средства на территории Юга Украины. 
Исследованы стратегические цели белогвардейских сил безопасности.  

Углублено понимание этнополитических процессов, прежде всего, 
установлено, какие из этносов налаживали сотрудничество с 
государствоохранными структурами, а какие наоборот, были объектом 
репрессивной политики. Исследован реальный объем полномочий 
государствоохранных структур. Автором обращено внимание на индивидуально-
психологические особенности А. Деникина и П. Врангеля в контексте 
строительства сил безопасности.  

Рассмотрены особенности деятельности составных частей 
государствоохранных органов, выявлена региональная специфика формирования 
структур, исчерпывающий перечень стратегических оппонентов и методы борьбы 
с ними.  

Ключевые слова: государствоохранные структуры, Белое движение, Юг 
Украины, агент, контрразведка, Государственная стража, спецслужбы.  

 

SUMMARY 

Bilay Yu. V. State Protective services of the Governments of A. Denikin and 

P. Wrangel in the South of Ukraine (1918–1920) – Manuscript.   
A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D). Speciality 

07.00.01 – the History of Ukraine. – Berdyansk State Pedagogical University, 
Zaporizhzhia National University, Berdyansk-Zaporizhzhia, 2019. 

The research is devoted to the problem of creation and activity of State Protective 
Services of the Governments of A. Denikin and P. Wrangel in the South of Ukraine 
(1918–1920).The specifics of the activity of the State Protective Services of the White 
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Movement on the territory of the south of Ukraine became the subject of special 
scientific research for the first time. The author carried out a scientific reconstruction of 
the events of 1918–1920s in the context of the activity of State Protective Services of 
the White Guards as a multidimensional process that concerned not only the political 
life of the region but also its social, economic, military and foreign policy aspects. The 
scope of the powers of the White Guard State Protective Services, their forces and 
means used on the territory of the South were determined by the author. He discerned 
the strategic goals of the White Guard security forces and the peculiarities of using 
special methods in their work. The specifics of the deployment of «white terror» in the 
region were analyzed, and the features of the structural elements of each unit of the 
special services of the governments of A. Denikin and P. Wrangel were outlined. The 
author has deepened the understanding of ethnic and political processes that took place 
in the territory occupied by the White Guard troops; in particular, he has found out what 
ethnic groups have established cooperation with state-owned structures and what, on the 
contrary, were the object of repressive policies. He outlined who from the list of 
strategic opponents of the security forces of the White Movement were really dangerous 
for the military-political regimes of A. Denikin and P. Wrangel. The real, and not the 
legal scope of authorities of the State Protective Services, and the peculiarities of their 
use in the South-Ukrainian region was ascertained by the researcher who put emphasis 
on the individual psychological peculiarities of A. Denikin and P. Wrangel in the 
context of the development of security forces.  

The fundamentals of the ideological constructions built by A. Denikin and P. 
Wrangel with the participation of intelligence officials were analyzed in details. The 
local specificity of the formation of cells of the State Protective Structures was clearly 
shown. It was emphasized that the strategy of the special services of the White 
Movement in the southern Ukrainian region was formed on the basis of the idea of 
splitting of the Ukrainian national movement, the hard opposition to the Bolsheviks and 
the conquest, or the involvement of the representatives of national minorities, who 
densely populate the region to the cooperation. The author attempts to analyze the 
causes of the defeat of the White Movement in the region on examples of false actions 
by the leadership of the State Protective Structures.  

The author determined the official position of the leadership of the Government 
of the Armed Forces of the South of Russia, headed by A. Denikin and the «South 
Russian Government» headed by P. Wrangel toward the State Protective Services, and 
analyzed the conceptual differences between them. It was noted that the role of 
organizers of special services was assumed by people who did not belong to the circle 
of professional security forces of the former Russian Empire, and only when 
P. Wrangel came to the power the approach was changed, and professionals were 
returned to service. The role of the Ukrainian and Bolshevik movements in the issue of 
disrupting the activities of the State Protective Services of the White Movement in the 
region was identified and the main reasons for the failure resistance to the non-
standard methods of intelligence activities of the anarchists were outlined.  

Key words: the State Protective Services, White Movement, the South of 
Ukraine, agent, counterintelligence, state guard, special services, military.  
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