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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Історичні події у Криму завжди мали 

велике значення для історії України. Протягом Української революції 1917–

1921 рр. погляди керівників УНР та Гетьманату еволюціонували від 

невизначеності статусу Криму до прагнення включити півострів до складу 

Української держави. При цьому українська влада наголошувала на 

необхідності забезпечення культурних прав населення Криму і схилялася до 

надання Криму автономії. Протистояння, яке розгорталось на українських 

землях між Руською армією, армією УНР та Робітничо-селянською червоною 

армією (далі – РСЧА), діяльність різних політичних режимів вплинули на 

подальший розвиток українського, татарського та російського народів на багато 

років вперед. 

Особливого значення кримська тематика набуває в умовах анексії 

Російською Федерацією Автономної Республіки Крим у 2014 р. Для протидії 

російській міфотворчості необхідно поглиблювати знання з історії Криму, 

підкреслювати безсумнівну належність Криму до України та виділяти 

український чинник у подіях, які на перший погляд стосуються лише російської 

історії.  

Головнокомандувач Руської армії і Правитель Півдня Росії барон 

П. М. Врангель розгорнув на контрольованій його армією території Криму 

масштабні перетворення. Інші лідери білогвардійського руху відкладали 

реформи до скликання Установчих зборів. Тому вивчення становлення, 

діяльності та припинення існування політичного режиму П. М. Врангеля у 

Криму є актуальною темою дослідження.  

У сучасній історіографії обмаль робіт, присвячених вивченню саме впливу 

діяльності політичного режиму П. М. Врангеля на різні сфери життя населення 

півострова (квітень – листопад 1920 р.). Серед найбільш дискусійних аспектів 

дослідження цього режиму залишаються теми дотримання правопорядку у 

Криму, боротьби з більшовицьким та анархістським підпіллям та 

повстанськими загонами; ефективності спроб посилення боєздатності Руської 

армії. Недостатньо оціненими щодо впливу на тогочасне суспільство 

залишаються дискусії у пресі та уряді щодо земельного закону П. М. Врангеля. 

Дослідники по-різному оцінюють гасла П. М. Врангеля та його найближчого 

оточення щодо можливості проголошення білогвардійським режимом у 

майбутньому національної автономії українців та кримських татар. У науковій 

літературі існують різні оцінки успішності зовнішньої політики уряду. Тому 

вивчення вищевказаних малодосліджених (а й подекуди дискусійних) аспектів 

теми становить значний науковий інтерес.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в руслі наукової тематики кафедри історії 

України Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії» (номер 

державної реєстрації 0121U100706 від 20.01.2021). 
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Об’єктом дослідження є білогвардійський режим П. М. Врангеля у 

Криму.  

Предметом дослідження є становлення, функціонування та припинення 

діяльності політичного режиму П. М. Врангеля, особливості його внутрішньої 

та зовнішньої політики.  

Метою дослідження є комплексне вивчення політичного режиму 

П. М. Врангеля у Криму (квітень – листопад 1920 р.), обставин його 

становлення, аналіз основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики 

Уряду Півдня Росії (далі – УПР) та оцінки успішності чи помилковості урядової 

політики, її впливу на життя громадян. 

Мета дисертаційного дослідження конкретизована у наступних завданнях:  

–  з’ясувати стан наукової розробки проблеми; 

–  охарактеризувати інформаційний потенціал використаних історичних 

джерел, дати оцінку репрезентативності і повноти джерельної бази дисертації; 

–  окреслити методологічний інструментарій дисертаційного дослідження; 

–  виокремити фактори, які сприяли приходу до влади П. М. Врангеля та 

визначити специфіку формування та функціонування його політичного режиму; 

–  показати головні напрями соціально-економічної політики Уряду Півдня 

Росії; 

–  розкрити сутність земельного законодавства та дати оцінку ефективності 

проведення земельної реформи;  

– виокремити найбільш важливі події, які відбулися у науці, освіті та 

культурі на півострові у квітні – листопаді 1920 р.; 

–  дослідити проблеми дотримання правопорядку у Криму, зокрема 

боротьбу з більшовицьким та анархістським підпіллям та повстанськими 

загонами та дати оцінку результативності цих спроб; 

–  проаналізувати намагання врангелівського режиму посилити 

боєздатність Руської армії, дати оцінку ефективності цих спроб;  

– визначити особливості урядової політики щодо Естонії, Латвії, Литви, 

Польщі, УНР та проєкту федералізації Росії; 

–  розкрити напрями та завдання зовнішньої політики врангелівського 

режиму стосовно країн Антанти та інших світових держав. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють квітень – листопад 1920 р. 

Нижню хронологічну межу означено становленням у Криму диктатури 

генерала П. М. Врангеля, який став Головнокомандувачем Руської армії та 

Правителем Півдня Росії. Верхня хронологічна межа позначена остаточною 

окупацією РСЧА півострова у листопаді 1920 р.  

Географічні межі дослідження охоплюють територію Криму, на яку 

протягом вказаного часу поширювалася влада політичного режиму 

П. М. Врангеля.  

Методологічна основа дисертації. При написанні нашої роботи були 

використані прийоми формальної логіки, дослідницькі принципи: історизму, 

системності, об’єктивності; а також ряд загальнонаукових та спеціально-

історичних методів: проблемно-історіографічний, проблемно-хронологічний, 

історико-генетичний, біографічний, історико-типологічний, історико-
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порівняльний. Детальна характеристика методологічного інструментарію 

міститься в першому розділі роботи. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що автор комплексно 

дослідив деякі малодосліджені та/чи дискусійні аспекти білогвардійського 

політичного режиму на чолі з бароном П. М. Врангелем в Криму (квітень – 

листопад 1920 р.). Дисертант довів малу ефективність урядових заходів з 

дотримання правопорядку, часткову результативність боротьби держави з 

більшовицьким та анархістським підпіллям та повстанськими загонами; 

недостатність спроб керівництва Збройних сил Півдня Росії (далі – ЗПСР) у 

справі посилення боєздатності Руської армії. Автором високо оцінені дискусії у 

пресі та в урядових колах щодо земельного закону. Наведені факти дозволяють 

скоригувати загальноприйняті у сучасній науковій літературі оцінки земельної 

реформи. Автор дійшов висновку, що публічні заяви П. М. Врангеля та його 

найближчого оточення щодо можливості проголошення у майбутньому 

національної автономії українців та кримських татар мали ситуативний 

характер, а отже не були остаточними політичними рішеннями правлячої 

верхівки. Наукова новизна дисертації полягає також в уточненні окремих 

аспектів дипломатичних стосунків УПР із урядами різних держав. Дисертант 

показав значний вплив урядів ряду держав (особливо Франції) на дипломатичні 

рішення П. М. Врангеля та чиновників МЗС. Наведені у дисертації оцінки 

чиновників, митців, науковців щодо урядової політики у сфері освіти та 

культури на підконтрольній УПР території у 1920 р. показали часткове 

сприйняття режиму інтелігенцією. 

У дисертації вперше: 

- доведена обумовленість радикальних рішень П. М. Врангеля (особливо у 

земельному та національному питаннях) внутрішньополітичною кризою, а отже 

пошуком нової соціальної бази для функціонування режиму; 

- показана спроба встановлення дипломатичних відносин з Японією; 

- доведено неповну підтримку інтелігенцією режиму П. М. Врангеля. 

У дослідженні уточнені:  

- загальноприйнята у сучасній науковій літературі оцінка земельної 

реформи;  

- ефективність заходів уряду встановити правопорядок у Криму; 

- прийоми боротьби з більшовицьким та анархістським підпіллям та 

повстанськими загонами; 

- особливості національної політики білогвардійського режиму. 

Дисертаційне дослідження доповнено новими фактами:  

- про впровадження урядом земельного закону П. М. Врангеля у Криму;  

- щодо спроб проведення військової реформи ЗСПР.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що матеріали 

дисертації можна використати при написанні наукових праць з історії Криму та 

Південної України у цілому; для розробки спецкурсів ЗВО, створення 

методичних посібників за вказаною тематикою.  
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Особистий внесок здобувача полягає в комплексному вирішенні 

важливої наукової проблеми. Положення та висновки, які сформульовані у 

дисертації та виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

наукового дослідження знайшли відображення у доповідях на 12 міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях: Науково-практичній конференції 

молодих учених ХНПУ імені Г. С. Сковороди «День науки – 2013» (Харків, 

2013 р.); Міжнародній науковій конференції «Краєзнавство і учитель – 2016» 

(Харків, 2016 р.); ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти біографістики» до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія 

(Харків, 2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Краєзнавство і учитель – 

2018» (Харків, 2018 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції 

«Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (Xарків, 

2018 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Українське державотворення: 

історичний аспект» (Харків, 2018 р.); Міжнародному круглому столі «Боротьба 

за незалежність: польський і український виміри (1914–1921 рр.)» (Xарків, 

2018 р.); Міжнародній конференції «Спільні проблеми історії Польщі та 

України XX ст. очима молодих науковців» (Харків, 2018 р.); Міжнародній 

науковій конференції «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-

річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської 

державності» (Харків, 2019 р.); Наукових читаннях пам’яті проф. І. К. Рибалки 

(Харків, 2019 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (Харків, 2019 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції «Українське державотворення: 

історичний аспект» (Харків, 2020 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 18 

статей, з них 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у 

виданні іноземної держави, що входить до ЄС.  

Структура та зміст дисертації визначені метою і завданнями 

дослідження. Дисертація складається з анотації, переліку умовних скорочень, 

вступу, трьох розділів (одинадцяти підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел і літератури (373 найменувань). Обсяг дисертації – 219 

сторінок, з яких основний текст складає 177 сторінок.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано 

мету та завдання дослідження, визначено його хронологічні та географічні 

рамки, об’єкт та предмет, наукову новизну, теоретичну та практичну 

значущість дисертації. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологічні засади 

дослідження», присвячений аналізу літератури та джерел. Також у розділі 

розкриваються методологічні підходи до теми дослідження. Розділ складається 

з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» характеризується 

історіографія з теми дослідження. В історіографії виділено два основних 
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періоди – радянський (1920-ті – 1980-ті рр.), що відповідно поділяється на 

окремі підперіоди, та сучасний (1990-ті – початок ХХІ ст.). Наукові роботи 

зарубіжних істориків, у тому числі дослідників діаспори, нами розглянуто 

окремо. 

Перші, фрагментарні оцінки дослідження історії Білого руху в Україні 

радянськими дослідниками розпочались у 1920-х роках. Науковці 

(О. І. Гуковський, П. Мировицький та ін.) наводили дані щодо стану земельного 

господарства, економіки, збройних сил ЗСПР. Улюбленою дослідницькою 

темою радянських авторів (М. Мосійчук, П. Л. Соколов та ін.) були бойові дії 

між ЗСПР та РСЧА. Взаємовідносини церкви з врангелівським режимом 

описано у роботах Я. Шипова та Б. Кандідова. Особливістю робіт 1930-х – 

середини 1950-х рр. (Б. М. Вольфсона, І. С. Короткова, М. С. Бушманова та ін.) 

була надмірна заполітизованість та вибірковість джерельної інформації. 

Дослідники другої половини 1950-х – середини 1980-х рр. при викладі 

подій 1920 р. у Криму зосереджували свою увагу на боротьбі трудящих з т. зв. 

реакційним режимом П. М. Врангеля. У шостому томі «Історії Української 

РСР» відводилась значна роль ліквідації врангелівського режиму у Криму – 

останнього осередку громадянської війни на півдні України. Автори п’ятого 

тому «Истории гражданской войны в СССР» (1960) перебільшували фінансову 

підтримку режиму П. М. Врангеля урядами західноєвропейських країн. У 

роботах М. О. Свирида та М. П. Ліпатова, Г. М. Шевчука, Д. Я. Фрейліхера, 

М. Р. Акулова та В. П. Петрова описано бойові дії між РСЧА та Руською 

армією, підпільний рух у Криму, особливо діяльність більшовицьких партійних 

організацій. Більша частина з них необ’єктивно оцінювала діяльність 

білогвардійців у 1920 р., наголошувала на реакційності політичного режиму 

П. М. Врангеля, протиставляла політику УПР інтересам трудящих мас. 

Після розпаду СРСР кардинально змінюється підхід до вивчення 

громадянської війни в Росії, Україні та інших пострадянських республіках. 

Введення до наукового обігу нових джерел з розсекречених архівних фондів 

дозволило історикам вивчати нові та більш ґрунтовно аналізувати старі теми.  

В сучасній Україні відбувається процес переосмислення історії Білого 

руху. Вітчизняні історики приділяють значну увагу характеристиці 

білогвардійських режимів в Україні, називаючи їх диктаторськими. Водночас 

вони схвально ставляться до аграрної реформи врангелівського уряду. Окрему 

увагу дослідники приділяють стосункам УПР та УНР, наголошуючи на участі у 

білогвардійському русі представників українського національного руху. 

Останнє вплинуло на політику П. М. Врангеля щодо українського питання. 

Більшість робіт Ю. В. Білая, Д. В. Велігодського, О. П. Демченка, Т. Б. Бикової, 

В. Г. Бондаренка, В. Ф. Верстюка, В. Є. Возгріна, Г. Гаврилюка, Г. Едігарової, 

В. Г. Зарубіна, А. В. Іванця, С. В. Корновенка, В. О. Крупіни, А. А. Лисенка, 

О. М. Любовець, В. А. Савченка, В. І. Сергійчука, Г. Ф. Турченко, 

Ф. Г. Турченка, Я. В. Штанька, Д. Шурхала та інших українських істориків 

присвячена загальному аналізу діяльності Білого руху у Криму або окремих 

його напрямків (перш за все національній політиці). В той же час ряд 
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вищевказаних аспектів теми залишаються дискусійними та вимагають 

подальшого вивчення. 

У Російській Федерації за останні тридцять років з’явилася значна 

кількість досліджень, присвячених білогвардійському режиму П. М. Врангеля. 

Російські історики переважно позитивно оцінюють його діяльність. При цьому 

більшість з них визнають прорахунки білогвардійців в національній, соціальній 

та зовнішній політиці та успіхи у реалізації земельної реформи. С. В. Волков 

упорядкував джерельні збірки, присвячені діяльності Білого руху. У 

дослідженнях Б. В. Соколова, Г. С. Чувардіна аналізуються військові сторінки 

біографії П. М. Врангеля: здобуття юнаком військової освіти, подальша його 

офіцерська та політична кар’єра. Вивченням діяльності П. М. Врангеля 

займались О. В. Дашин, В. М. Романішина, В. П. Федюк. П. Ф. Альошкін, 

Ю. А. Васильєв, Р. Г. Гагкуєв, Ж. В. Цвєтков показали впровадження 

земельного законодавства на півострові. О. Б. Широкорад та С. В. Карпенко 

дійшли висновку, що уряд так і не зміг успішно реформувати армію та систему 

державного управління. За оцінкою В. В. Ракова режим на деякий час зумів 

досягнути законності та правопорядку у Криму. За твердженням 

І. С. Бакланової П. М. Врангель мав високий авторитет серед солдатів та 

офіцерів.  

У працях західноєвропейських та американських істориків використані 

джерела, відсутні в архівах країн СНД. Написані М. К. Бугураєвим, 

В. В Альмендингером, Е Г. фон Валем та іншими учасниками Білого руху 

роботи містили суб’єктивні оцінки врангелівського режиму. Праці сучасних 

зарубіжних дослідників (Д. Колліна, Л. Копісто, Е. Кронера, М. Палія) 

здебільшого присвячені усьому Білому руху, а тому не усі аспекти діяльності 

режиму П. М. Врангеля висвітлені ними достатньо повно.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» охарактеризовані 

основні види використаних у дисертації писемних джерел. До групи актових 

джерел ми відносимо законодавчі акти, матеріали офіційного діловодства, 

документацію політичних партій і громадських організацій. Періодична преса 

та еgo-джерела становлять головний масив оповідних писемних джерел нашого 

дисертаційного дослідження. З неопублікованих джерел в дисертації 

використані справи фондів Центрального державного історичного архіву 

України в м. Києві, Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Державного 

архіву Автономної Республіки Крим, Державного архіву Російської Федерації.  

У фонді № 1071 Центрального державного історичного архіву України 

(м. Київ) зберігаються документи Харківської судової палати про криміногенну 

ситуацію у Криму. Згідно звітів та рапортів найбільше злочинів у 1920 р. 

здійснювали загони «зелених» у лісах та на шляхах півострову.  

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

представлений у нашій дисертації документами фондів окремих центральних та 

місцевих установ та організацій. Серед них: № 182 (Агiтацiйно-

iнструкторський поїзд iм. Ленiна при Всеукраїнському центральному 
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виконавчому комiтетi; органiзацiйно-iнструкторський поїзд Всеукраїнського 

центрального виконавчого комiтету «Червона Україна»); № 9 (Міністерство 

народного господарства Української Народної Республiки); № 2211 (Українська 

Дипломатична місія УНР в Речі Посполитій Польській) тощо. Нами 

використані й особисті фонди, в т. ч. голови Ради народних міністрів 

Директорiї УНР І. П. Мазепи (№ 3933). У документах міститься інформація 

щодо діяльності зовнішньополітичних відомств Директорії УНР, антиурядової 

роботи більшовиків, політики західноєвропейських урядів до Директорії УНР 

та УПР.  

У фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань 

зберігаються матеріали більшовицької та інших політичних партій та 

громадських організацій (переважно законодавчі та діловодні, а також листівки, 

преса, листи, фрагменти спогадів) про події у Криму в 1920 р. Так, фонди № 1 

(Центральний комітет Комуністичної партії України), № 5 (Комісія з історії 

Громадянської війни при ЦК КП(б)У); № 8 (Центральний комітет Української 

комуністичної партії (боротьбистів)); № 17 (Комісія з історії Комуністичної 

партії і Жовтневої революції на Україні при ЦК КП(б)У (Істпарт), м. Харків 

(1921–1929)); № 18 (Особовий фонд Ф. Сергєєва (Артема)); № 57 (Колекція 

документів з історії Комуністичної партії України); № 59 (Колекція спогадів 

учасників революційних подій, громадянської і Великої Вітчизняної воєн, 

соціалістичного будівництва) містять документи більшовицької партії про 

політичне становище в Україні у 1920 р., пресу, що у вказаному році 

видавалась у Криму, радянській Росії та на материковій Україні. Також у 

фондах ЦДАГО зберігаються окремі номери зарубіжних газет, матеріали 

радянської розвідки щодо настроїв населення на території ЗСПР, перемовин 

уряду П. М. Врангеля з Н. І. Махном та іншими отаманами Революційної 

повстанської армії. Документи розкривають організаційну, агітаторську, 

видавничу та інші напрями підпільної роботи більшовиків у Криму. Значний 

масив документів присвячений впровадженню земельного закону 

П. М. Врангеля та неоднозначній реакції селян на методи та умови проведення 

аграрної реформи. 

У фонді № 3 Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

зберігаються неопубліковані спогади 4-го військового отамана Кубанського 

козачого війська В. М. Іваніса «Стежками життя». У них показані 

взаємовідносини отаманів кубанського козацтва з керівництвом ЗСПР.  

У Державному архіві Республіки Крим (м. Сімферополь) нами опрацьовані 

такі фонди: Р-2235 (Таврійське губернське управління внутрішніх справ при 

Головнокомандуючому Збройними силами Півдня Росії); Р-1683 (Комітет 

державного піклування при Правителеві і Головнокомандуючому Збройними 

силами Півдня Росії); Р-2200 (Поштово-телеграфна частина Управління 

начальника військових повідомлень при Головнокомандуючому Збройними 

Силами Півдня Росії). Зокрема документи розкривають особливості 

впровадження земельного закону та інші напрями економічної політики уряду. 

Також у документах зафіксовано факти недбалої роботи чиновницького 

апарату, відомості про повстанців. 
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Через об’єктивні обставини досліднику вдалося попрацювати лише з 

окремими фондами Державного архіву Російської Федерації: Р-9427 (Колекція 

матеріалів установ і військових частин білих урядів) та Р-6217 (Колекція 

матеріалів уряду Врангеля під час його перебування в Криму). У цих фондах 

зберігається низка раніше не використаних документів про роботу Селянського 

союзу Росії у 1920 р., діяльність сільських комендантів тощо. Також важливими 

для розуміння політичної ситуації на півострові 1920 р. є документи про 

негативне ставлення М. В. Антоновича до С. В. Петлюри, плани Я. О. Слащова 

щодо утворення української держави як суб’єкта федерації з Росією та ін. 

Значна частина джерел опублікована у збірках, переважно радянської 

доби. Основу цих збірок складають актові джерела більшовицького підпільного 

руху, накази по РСЧА тощо. Значну кількість актових джерел опубліковано у 

спогадах П. М. Врангеля, Я. О. Слащова та інших представників Білого руху. 

Актові джерела публікувалися і у білогвардійській пресі («Таврический голос», 

«Военный голос» та ін.). 

Одним з важливих видів оповідних джерел, що містить факти з історії 

Криму 1920 р., виступає преса: «Таврический голос», «Юг России», «Южные 

ведомости» «Время», «Военный голос», «Крестьянский путь», «Коммунист», 

«Известия Вcеукраїнського центрального виконавчого комітету та 

Харківського ревкому», «Борьба», «Українські щоденні вісті», «Свобода», 

«Українська думка», «Українське слово» та ін. Газети оприлюднювали різні 

оцінки урядової політики, висловлені чиновниками, військовими, митцями, 

науковцями. 

Значну частину джерельної бази роботи складають спогади представників 

Білого руху (П. М. Врангеля, О. П. Врангеля, єпископа о. Веніаміна, 

А. І. Денікіна, П. Д. Долгорукова, С. І. Мамонтова, Г. В. Немировича-Данченка, 

Г. М. Раковського, Я. О. Слащова) та інших політичних сил, в тому числі і 

ворожих до врангелівського режиму (О. В. Мокроусова, П. В. Макарова, 

М. В. Фрунзе). 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

характеризуються використані у роботі такі принципи і методи формальної 

логіки, як аналіз, синтез, індукція та дедукція, а також принципи системності, 

об’єктивності, всебічності. При написанні нашої роботи були використані 

наступні методи дослідження: порівняльно-історичний, історико-генетичний, 

історико-типологічний, проблемно-хронологічний, біографічний.  

Порівняльно-історичний метод є особливо актуальним при порівнянні 

подібних історичних процесів, наприклад, режимів  А. І. Денікіна та 

П. М. Врангеля. 

Історико-генетичний метод дозволив ґрунтовно висвітлити причини 

приходу до влади П. М. Врангеля, обставини функціонування УПР, причинно-

наслідкові зв’язки між окремими його рішеннями, обставини швидкого падіння 

режиму в листопаді 1920 р. 

Історико-типологічний метод був використаний для упорядкування та 

узагальнення головних та другорядних напрямів діяльності уряду 

П. М. Врангеля, виокремлення окремих груп історичних джерел тощо. 
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Проблемно-хронологічний метод дозволив розглянути події 1920 р. у 

хронологічній послідовності. 

Ми широко послуговувалися біографічним методом, який дозволив 

завдяки використанню відомостей з життя відомих політичних діячів, показати 

діяльність врангелівського режиму в особистісному аспекті. Врахування 

особливостей світогляду та мотивації поведінки окремих історичних осіб 

дозволяє більш ґрунтовніше пояснити зміст подій, глибше проаналізувати зміст 

публіцистики та ego-джерел того періоду. 

Досліджені мемуари, листи та щоденники чиновників, військових, 

науковців, газетні статті містять статистичну інформацію, передусім, щодо 

економічного становища Криму в 1920 р. Тому при вивченні історичних джерел 

нами застосувався статистичний метод. 

Комплексне використання наведених методів забезпечило всебічний та 

неупереджений розгляд теми. 

Другий розділ «Внутрішня політика білогвардійського режиму 

П. М. Врангеля у Криму (квітень – листопад 1920 р.)» складається з шести 

підрозділів.  

У підрозділі 2.1. «Становлення врангелівського режиму в Криму та 

програма дій Уряду Півдня Росії» розкрито обставини приходу до влади 

П. М. Врангеля. Автором показано як невдачі на фронті та 

внутрішньополітична криза привели до передачі поста Головнокомандувача 

ЗСПР 11 квітня 1920 р. від А. І. Денікіна до П. М. Врангеля та проголошення 

останнім військової диктатури. Новому уряду на чолі з О. В. Кривошеїним 

відводилась дорадча функція, бо основні управлінські питання вирішував 

особисто П. М. Врангель. Зазначено, що українські політичні діячі не входили 

до складу УПР, але активно співпрацювали з ним. Головнокомандувач 

розробив нову політичну програму Білого руху, спрямовану на подолання 

інфляції, корупції, злочинності, відновлення транспортної інфраструктури 

Криму. Автором наведено оцінки чиновників, громадських діячів, науковців 

щодо політики Врангеля та особистісних рис Головнокомандувача та інших 

високопосадовців. 

У підрозділі 2.2. «Соціально-економічна ситуація в Криму та спроби 

Уряду Півдня Росії подолати кризу» детально розглянуто економічне 

становище у Криму та соціальна політика УПР. Зазначено, що весною 1920 р. 

погіршилось матеріальне положення громадян, особливо через інфляцію та 

різке збільшення кількості населення з материкової частини. Основними 

шляхами подолання економічної кризи для УПР стала торгівля житом та 

іншими природними ресурсами; пряме та непряме оподаткування; неефективні 

спроби боротьби з корупцією. Важливу роль у подоланні нестачі палива 

відігравала розвідка та відновлення старих родовищ нафти та вугілля. 

З’ясовано, що факторами, які перешкоджали налагодженню торгівлі були: 

нерівноправна конкуренція, занепад залізничних та морських перевезень. 

Урядові соціальні програми забезпечення населення продовольством, одягом, 

дотацій не вдалося повністю реалізувати за браком коштів. 
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Розділ 2.3. «Проведення земельної реформи в Криму» присвячено 

розробці та впровадженню земельного законодавства на півострові. Детально 

показано, що цей процес супроводжувався публічними дискусіями та навіть 

саботажем частиною чиновників. Автором вперше викладено різні оцінки 

земельного законодавства, починаючи від позитивних та завершуючи 

звинуваченнями уряду у порушенні права приватної власності колишніх 

господарів землі. Доведено, що уряд мало приділяв уваги роз’ясненню закону, 

що дозволяло більшовикам перекручувати його зміст. Найбільш ефективну 

роз’яснювальну роботу проводив «Селянський союз Росії».  

Розділ 2.4. «Розвиток освіти, науки та культури у Криму» присвячений 

спробам реформування освітньої системи та особливостям наукового та 

культурного життя Криму під час війни. Автор відзначає спроби білогвардійців 

відновити систему середньої освіти та пристосувати її під потреби українців, 

татар та інших корінних народів Криму. Між тим вища освіта та наукові 

установи страждали від недофінансування, бо для уряду було пріоритетним 

збереження середньої освіти. Важливу роль у житті Криму займала преса. 

Незважаючи на цензурні обмеження, громадськість з газет ознайомлювалася з 

новинами та різними оцінками поточної економічної та політичної ситуації. 

Наголошується, що в умовах воєнного часу та браку коштів у Криму діяли 

театри та культурні спільноти росіян, українців, татар, кримчаків та інших 

корінних народів Криму. Значний вклад у культурне життя Криму зробили такі 

діячі мистецтв, як М. О. Волошин, І. Г. Еренбург, О. Є. Мандельштам та інші, 

які об’єднались у Феодосійський літературно-артистичний гурток.  

У розділі 2.5. «Проблеми наведення правопорядку на підконтрольних 

ЗСПР територіях» описується малорезультативна боротьба білогвардійців із 

злочинністю, корупцією, різними озброєними формуваннями. Автором 

зазначається, що одними з найбільших проблем уряду була недбалість 

чиновників та їх корупція, великий податковий тиск на підприємців, 

поширеність недобросовісної конкуренції, високий рівень злочинності. Для 

боротьби зі злочинністю у Руській армії було створено військово-судові комісії.  

Більшовики, анархісти та інші ліві партії з метою дестабілізації 

внутрішньополітичної обстановки активно використовували різні форми 

пропаганди серед трудящих. Відповіддю уряду на такі кроки була мобілізація 

робітників до лав армії, а у випадку виявлення співпраці з більшовиками 

застосовувалися арешти та розстріли. У Криму діяли різні непідконтрольні 

уряду військові угрупування (КПА, орловці, злочинні угрупування, дезертири). 

Режиму П. М. Врангеля вдалося досягнути лише частково позитивних 

результатів у боротьбі з антиурядовими силами.  

У розділі 2.6. «Спроби врангелівського уряду посилити боєздатність 

Руської армії» аналізуються заходи УПР для підвищення боєздатності Руської 

армії: запровадження загальної військової повинності, створення українських 

національних частин, боротьба зі злочинністю у військах. Відзначається 

недостатнє матеріальне забезпечення армії та низький бойовий дух солдат та 

офіцерів.  



11 

Третій розділ «Проблема визнання врангелівського режиму та 

політика Уряду Півдня Росії до Естонії, Латвії, Литви, Польщі, УНР» 

містить два підрозділи. 

Підрозділ 3.1. «Політика режиму П. М. Врангеля щодо Естонії, Латвії, 

Литви, Польщі, УНР та проєкт федералізації Росії» розкриває особливості 

політики щодо народів Криму, козаків Астрахані, Дону, Кубані, Теріку, Естонії, 

Латвії, Литви, Польщі, УНР. Після приходу до влади П. М. Врангеля 

змінюється ставлення до новоутворених держав, які білогвардійці намагались 

залучити до федеративного союзу. Частина населення, особливо кубанське 

козацтво, не підтримало ідеї включення їх територій до складу оновленої Росії.  

З’ясовано, що важливою складовою урядової політики було українське 

питання. Встановлено, що серед представників Білого руху виокремилось дві 

групи, які пропонували різні підходи до вирішення українського питання. 

Очолювана В. Ф. Кіреєм перша група пропонувала утворити український уряд 

на правах федерації з Росією, друга (І. Н. Леонтович, І. Г. Черниш та інші) 

планувала співпрацювати з Директорією УНР. Завдяки другій групі 

П. М. Врангелю вдалось домовитись з Директорією про утворення єдиного 

антибільшовицького фронту. Генералом Я. О. Слащовим сформульовано план 

створення української автономії, зокрема організації окремих українських 

військових частин та реального представництва українців у державному апараті 

за участі Українського національного комітету. Відзначено, що уряд планував 

надати татарам право на самоврядування в релігійних, культурно-

просвітницьких та фінансових справах. УПР відкрито нетерпимо ставився до 

єврейських погромів.  

Зазначається, що Польща була фактичним союзником у боротьбі з 

більшовиками, але П. М. Врангель не бажав укладати жодних політичних угод з 

польським урядом через його претензії на українські землі. П. М. Врангель так і 

не визнав незалежність Латвії, Литви та Естонії, обмежившись лише фактичним 

визнанням цих держав як союзників у боротьбі з більшовизмом. 

У розділі 3.2. «Проблема визнання врангелівського уряду іншими 

державами» розкриваються особливості взаємовідносин уряду з Британією, 

Францією, Японією, Китаєм та іншими країнами. Наголошується, що 

політичному режиму П. М. Врангеля вдається добитись фактичного визнання 

Францією в обмін на повернення той боргів царської Росії та за умови 

допомоги Польщі. Польща була фактичним союзником у боротьбі 

врангелівського режиму з більшовиками. Але П. М. Врангель не бажав 

укладати жодних політичних угод з поляками, оскільки останні претендували 

на українські землі. Він так і не визнав незалежність Латвії, Литви та Естонії, 

обмежившись лише фактичним визнанням цих держав як союзників у боротьбі 

з більшовизмом. Після відступу до Криму А. І. Денікіна Велика Британія 

перестає надавати матеріальну та військову допомогу та починає зближення з 

Радянською Росією. Туреччина та Японія також фактично визнали режим 

П. М. Врангеля. Активна дипломатична діяльність уряду сприяла успішній 

евакуації з Криму 11–16 листопада 1920 р.  
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У висновках вказано результати дослідження відповідно до поставленої 

мети та завдань. 

1. Історіографія теми має два підперіоди: радянський та сучасний. 

Роботи 1920-х рр. написані очевидцями подій. Дослідники СРСР 1930-х – 

середини 1980-х рр. розглядали врангелівський режим заангажовано, 

фрагментано та необ’єктивно, намагаючись показати П. М. Врангеля, 

О. В. Кривошеїна та інших урядовців як авантюристів та реакціонерів, які за 

підтримкою країн Антанти продовжили війну з радянською владою. Головною 

метою цих робіт було показати роль більшовицької партії у боротьбі з 

білогвардійцями. Друга половина 1980-х– початок 1990-х рр. характеризується 

відкриттям доступу до засекречених архівних джерел, перевиданням мемуарів 

діячів Білого руху, частковим відходом від заполітизованих оцінок політики 

УПР радянськими істориками попередніх часів.  

У пострадянський період відбулася переоцінка діяльності режиму 

П. М. Врангеля в Криму у 1920 р. Перш за все переглядаються окремі напрями 

роботи УПР: аграрна, національна, міжнародна політика. Навколо 

П. М. Врангеля та О. В. Кривошеїна розгортається активна дискусія щодо їх 

ролі в історії України та Росії. До наукового обігу активно вводиться 

маловідома частина періодики, листів, мемуарів тощо. Українські дослідники 

приділяють значну увагу земельному закону П. М. Врангеля, аналізують 

взаємовідносини уряду П. М. Врангеля з Директорією УНР, підходи до 

вирішення національного питання тощо. Російські науковці провели велику 

роботу у зборі та публікації історичних джерел. Водночас серед російських 

дослідників мали місце непоодинокі випадки ідеалізації УПР. Загалом, 

більшість досліджень сучасників присвячена проблемам міжнародних відносин, 

земельній реформі, біографії П. М. Врангеля тощо. Отже, не усі аспекти 

функціонування режиму П. М. Врангеля дістали достатньо повне висвітлення у 

літературі. Дискусійними залишаються оцінки аграрної та військової реформ, 

національної та зовнішньої політики УПР. Крім того, серед вітчизняних 

дослідників видано мало робіт, присвячених урядовій політиці в освіті, науці та 

культурі, особливостям зовнішньої політики УПР.  

2. Більшість використаних у дисертації законодавчих актів, матеріалів 

офіційного діловодства, документів політичних партій і громадських 

організацій є неопублікованими і зберігаються у фондах п’яти архівів України 

та Російської Федерації. Різнопланові оцінки білогвардійського режиму 

П. М. Врангеля в Криму містить періодика 1920 р. та спогади представників 

різних політичних сил. Таким чином, джерельна база для проведення 

дослідження режиму П. М. Врангеля в Криму представлена різнотипними за 

походженням матеріалами.  

3. У роботі використаний різноманітний методологічний інструментарій: 

прийоми формальної логіки, загальнонаукові принципи та методи; спеціально-

історичні методи, що дозволило виконати поставлені дослідницькі завдання. 

4. Загальна криза Білого руху, складна внутрішня ситуація, невдачі 

Добровольчої армії у боротьбі з РСЧА сприяли приходу до влади 

П. М. Врангеля. Специфікою формування та функціонування його політичного 
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режиму стали диктаторські (у порівнянні з колишнім Головнокомандувачем 

А. І. Денікіним) повноваження П. М. Врангеля. Державний апарат зазнав 

суттєвих змін, уряду відводилась виключно дорадча функція, оскільки основні 

питання державного устрою вирішував особисто П. М. Врангель. Режим не зміг 

організувати ефективно працюючу систему державних органів, зокрема 

подолати корупцію. 

5. У результаті Одеської та Новоросійської евакуацій до Криму на 

півострові збільшилась чисельність населення більше ніж 500 тис. чоловік. 

Економічне становище громадян ускладнювалось і за рахунок помилкових 

управлінських рішень УПР. В умовах різкого падіння рівня життя населення 

уряд здійснив ряд заходів щодо соціального захисту мешканців Криму, але у 

повній мірі реалізувати ці програми так і не вдалося за браком коштів.  

6. Земельний закон отримував різні оцінки: від позитивних до 

звинувачення уряду у порушенні права приватної власності. Нами високо 

оцінені дискусії у пресі та в урядових колах щодо земельного закону 

П. М. Врангеля, які сприяли більшій взаємодії державних чиновників та різних 

суспільних груп, поширенню та частковому прийняттю селянами положень 

цього лівоцентристського закону. У цілому уряд вів слабку діяльність по 

роз’ясненню закону, що дозволяло більшовикам перекручувати його зміст. 

7. Революційні та воєнні роки поглибили кризу системи освіти та науки. 

Найголовнішим досягненням врангелівського режиму було впровадження у 

шкільну освіту татарської та української мов на рівні з російською. Уряд 

планував створити розгалужену систему освітніх закладів. Вузівські та наукові 

установи більше у порівнянні з освітніми недофінансувалися, бо для уряду було 

пріоритетним збереження мережі закладів освіти. Сутність урядової політики у 

церковних справах у Криму полягала у підтримці Руської православної церкви. 

Режим П. М. Врангеля визнавав духовні потреби кримських татар та дозволив 

роботу мечетей та інших мусульманських організацій. 

8. Протягом всього існування режиму П. М. Врангеля так і не було 

встановлено справжній правопорядок у Криму. Значний внесок у 

дестабілізацію внутрішнього життя робили ліві партії, які підбурювали 

трудящих до страйків. Відповіддю уряду на такі кроки було відправлення 

невдоволених на фронт, а у випадку виявлення співпраці з більшовиками 

арешти та розстріли. Боротьба з більшовицьким та анархістським підпіллям, 

повстанськими загонами була частково результативною. Вже у листопаді 

1920 р. КПА досягла такої кількості, що змогли стати на перешкоді Руській 

армії, що відступала до портів Криму з метою евакуації.  

9. Для посилення боєздатності армії уряд П. М. Врангеля запроваджує 

загальну військову повинність, посилює виконавчу дисципліну в армії, створює 

військово-судові комісії у військах. Ці спроби уряду посилити боєздатність 

Руської армії виявилися малоефективними, як і створення українських 

національних частин. До того ж військові потерпали від недостатнього 

матеріального забезпечення.  

10. Політика П. М. Врангеля щодо народів колишньої Російської імперії 

еволюціонувала від ідеї «єдиної і неподільної» Росії до культурно-національної 
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автономії окремих народів. Публічні заяви П. М. Врангеля та інших політиків 

щодо можливого проголошення білогвардійським режимом у майбутньому 

автономії українців та кримських татар мали ситуативний характер, а отже не 

були остаточними політичними рішеннями. Проведена адміністративна 

реформа не забезпечувала широке представництво різних народів в органах 

влади.  

11. Значний вплив урядів ряду держав (особливо Франції) на дипломатичні 

рішення П. М. Врангеля та чиновників МЗС доведений численними джерелами.  

Наголошується, що після відступу до Криму білогвардійців, уряд Великої 

Британії припинив надавати матеріальну та військову допомогу та починає 

зближення з Радянською Росією. Режиму П. М. Врангеля вдалося добитись 

фактичного визнання Францією, Туреччиною та Японією. США та інші 

держави утримались від визнання врангелівського уряду. Активна 

дипломатична діяльність УПР сприяла успішній евакуації військових та 

цивільних з Криму у листопаді 1920 р. 

Робота над дисертацією показала складність збору оповідних джерел з 

цієї теми. Перспективними видаються підготовка збірок нових документів, в 

яких, на відміну від радянських археографічних публікацій, показані різні 

сторони суспільного життя на півострові у 1920 р., а не лише військові дії та 

діяльність партії більшовиків у Криму. Оскільки поодинокі примірники 

місцевої преси 1920 р. розпорошені у різних архівних фондах України та РФ, 

бібліотеках Києва, Москви, Сімферополя та Харкова вважаю актуальним 

активізацію оцифровки газет 1920 р. та їх подальшого викладення в інтернеті. 
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АНОТАЦІЯ 

Полупанов Д. С. Білогвардійський режим П. М. Врангеля у Криму 

(квітень–листопад 1920 р.) – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Запорізький національний 

університет, Харків; Запоріжжя, 2021. 

У дисертації завдяки вивченню різних видів історичних джерел 

досліджено діяльність білогвардійського режиму П. М. Врангеля у Криму 

(квітень–листопад 1920 р.).  

У роботі охарактеризовано історіографію з даного питання, опубліковані 

та архівні джерела, принципи та методи дослідження. 

УПР не зміг відновити економіку Криму. Протягом всього існування 

режиму П. М. Врангеля так і не було встановлено справжній правопорядок у 

Криму, виявилася малорезультативною боротьба з більшовицьким та 

анархістським підпіллям, повстанськими загонами. В той же час УПР досяг 

певних успіхів в аграрній та військовій сферах. П. М. Врангель був готовий 

визнати Український уряд (УНР) лише у федерації з Росією. Але, після 

погіршення становища на фронті восени 1920 р., уряд визнає Директорію УНР. 

Уряди Франції, Туреччини та Японії фактично визнали режим П. М. Врангеля. 

У роботі уточнено й доповнено інформацію про хід бойових дій між Руською 

армією та РСЧА.  

Ключові слова: Уряд Півдня Росії, П. М. Врангель, Збройні сили Півдня 

Росії, О. В. Кривошеїн, Білий рух. 
 

АННОТАЦИЯ 

Полупанов Д. С. Белогвардейский режим П. Н. Врангеля в Крыму 

(апрель–ноябрь 1920 г.) – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Харьковский национальный 

педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Запорожский 

национальный университет, Харьков; Запорожье, 2021. 

В диссертации благодаря изучению разных видов исторических 

источников исследована деятельность белогвардейского режима 

П. М. Врангеля в Крыму (апрель – ноябрь 1920 г.). 

В работе охарактеризована историография по данному вопросу, 

опубликованные и архивные источники, принципы и методы исследования. 
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ПЮР не смогло возродить экономику Крыма. На протяжении всего 

существования режима П. Н. Врангеля так и не был установлен настоящий 

правопорядок в Крыму, оказалась малорезультативной борьба с 

большевистским и анархистским подпольем, повстанческими отрядами. В то 

же время ПЮР достигло определенных успехов в аграрной и военной сферах. 

П. Н. Врангель был готов признать Украинское правительство (УНР) только в 

федерации с Россией. Однако, после ухудшения положения на фронте осенью 

1920 г., правительство признает Директорию УНР. Правительства Франции, 

Турции и Японии фактически признали режим П. Н. Врангеля. В работе 

уточнена и дополнена информация об ходе боевых действий между Русской 

армией и РККА. 

Ключевые слова: Правительство Юга России, П. Н. Врангель, 

Вооруженные силы Юга России, О. В. Кривошеин, Белое движение. 
 

SUMMARY 

Polupanow D. S. The White Guard regime of P. М. Wrangel in the Crimea 

(from April to November, 1920) – Мanuscript.  

Thesis for a candidate degree in historical sciences (Doctor of Philosophy), 

specialty 07.00.01 «History of Ukraine». – Kharkiv National Pedagogical University 

named after G. S. Skovoroda, Zaporizhzhia National University, Kharkov; 

Zaporozhye, 2021. 

In the thesis study based on various types of historical sources, primarily press 

and sources of personal origin, the activities of the White Guard regime of 

P. М. Wrangel in the Crimea (from April to November 1920) are analyzed. 

In the thesis the historiography of the issue is analyzed. In this regard, two main 

stages in the study of the South Russia Government activities are identified: Soviet 

and modern. In the Soviet period, the activities of P. М. Wrangel and the South 

Russia Government were studied biased and very fragmented. The modern (post-

Soviet) period is marked by a reassessment of the Wrangel regime activities and a 

more active involvement of the White Guard press, memoirs and correspondence of 

White Movement figures. 

Archival and published sources allow us to study in detail the main directions of 

the foreign, economic (primarily, agrarian), social, military and cultural policies of 

the Wrangel regime is carried out. The researcher concludes that the government 

failed to reform properly the economy of the Crimea. At the same time, the GSR 

achieved certain, although not systematic, progress in agrarian, military and cultural 

policies. In our opinion, the policy of P. М. Wrangel regime towards newly born 

states and the former Russian Empire peoples was declarative in nature, since the 

government did not provide the conditions for its implementation. According to the 

author, P. М. Wrangel is ready to recognize the Ukrainian Government (UPR) only in 

federation with Russia. However, after the aggravation of the GSR position in the fall 

of 1920, the Government recognizes the UPR Directorate and is ready to cooperate. 

The thesis describes mainly three groups of historical sources used: act 

materials, periodicals of 1920 (mainly, various newspapers) and sources of personal 

origin (diaries, memoirs, autobiographies, correspondence). A significant number of 
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historical sources stored in various archives of the Ukraine and the Russian 

Federation, are involved in scientific circulation. Materials from the funds of the 

following archives are used: the Central State Archive of Public Associations of the 

Ukraine (Kiev); the Central State Archive of Higher Authorities and Administration 

of the Ukraine (Kiev); the State Archive of the Autonomous Republic of the Crimea 

(Simferopol); the State Archive of the Russian Federation (Moscow). 

The first chapter of the thesis study describes the methodological tools used. The 

methodological foundation of the study is the principles of historicism, systemicity, 

objectivity; a number of general scientific and special and historical methods: 

problem-historiographic, problem-chronological, historical-genetic, biographical, 

historical-typological, and historical-comparative ones.  

The dissertation examines the main directions of domestic and foreign policy of 

the UPR in the Crimea in the 1920s. Throughout the entire existence of the regime of 

P. M. Wrangel, the real law and order in the Crimea was never established, and the 

fight against the Bolshevik and anarchist underground and rebel detachments turned 

out to be ineffective. The dissertation clarifies and supplements some information 

about the specifics of agricultural and military reforms in Crimea, and so on. The 

governments of France, Turkey and Japan actually recognized the regime of 

P. M. Wrangel. 

Keywords: Government of the South of Russia, P. М. Wrangel, Armed Forces 

of the South of Russia, О. V. Krivoshein, White Movement 
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