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Відгук 
офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук Д. С. Полупанова 
«Білогвардійський режим П. М. Врангеля у Криму 

(квітень-листопад 1920 р.)» 
за спеціальністю 07.00.01 - історія України. 

Науковий керівник - д. і. н., проф. О. М. Богдашина 
219 с. комп'ютерного набору 

Крим, Кримський півострів не раз в історії ставав місцем важливих 

військово-політичних подій. Достатньо нагадати про Кримську війну 1853— 

1856 рр., Ялтинську конференцію лідерів держав антигітлерівської коаліції 

1945 р. та інші події. Не виключно, що саме кримський досвід П. М. Врангеля 

допоміг Чан Кайші закріпити гомінданівський режим на Тайваню після 

поразки на материковому Китаї. І в наш час Крим привертає до себе значну 

увагу з боку світової спільноти у зв'язку з відомими подіями 2014 р. 

Події чітко окреслені хронологічно та географічно. Вони й складають 

хронологічні та географічні межі дослідження. З ними можна погодитись. 

Звертає на себе увагу наукова новизна дисертації. На наш погляд, 

заслуга автора міститься не в констатації малоефективності заходів уряду 

П. М. Врангеля (про це неодноразово стверджувалось), а в тому, що 

Д. С. Полупанов завдяки конкретним прикладам це довів. Як ніхто до нього, 

він зумів проаналізувати дискусію в пресі, матеріали мемуарного характеру 

та деякі інші джерела. Тим самим зміцнив і підтвердив висновки своїх 

попередників. 

Автор для аналізу обрав тему, яка вже неодноразово була предметом 

досліджень з боку фахівців не лише у формі статей і доповідей на наукових 

конференціях, а й монографій, і дисертаційних праць. Широке коло робіт 

радянського періоду та емігрантів доповнено сучасними українськими та 

іноземними. Однак Д. С. Полупанов знайшов такі сторони проблеми, які ще 
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недостатньо та суперечливо відображені у науковій літературі. Його 

попередники звертали увагу, перш за все, на хід і результат військових дій, 

дали обґрунтовану характеристику значенню перемоги над останнім 

осередком російської контрреволюції, яку очолив барон П. М. Врангель 

(1878-1928). 

Виходячи зі вступу до основного тексту кваліфікаційної праці, можна 

зробити висновок про те, що вона тісно пов'язана з науковими програмами, 

планами і темами кафедри історії України Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди і представляє їх частину. 

Об'єкт і предмет дослідження сформульовані коротко, але ємко: 

відповідно, білогвардійський режим П. М. Врангеля в Криму та його 

становлення, функціонування та припинення діяльності, особливості його 

внутрішньої та зовнішньої політики. З цим можна погодитись. 

Мета та завдання повністю розкриті в тексті розділів і підрозділів. 

Звертає на себе увагу велика кількість завдань, які поставив перед собою 

автор - 1 1 . Нам здається, що кількість завдань можна скоротити, але зробити 

їх більш масштабними. Наприклад, об'єднати 10 і 11 в одне, назвавши його 

«зовнішня політика режиму» та не перераховувати різні країни і т. ін. 

Для вирішення визначених завдань і досягнення мети автор обрав 

коректну структуру. Композиція роботи - класична: вступ, три розділи, 

висновки, бібліографія (налічує понад 300 позицій). Кожен розділ має 

підрозділи загальною кількістю 11. Така структура не лише допомагає краще 

зрозуміти текст, а й демонструє вміння автора побудувати архітектоніку 

своєї праці. 

Перший розділ роботи має загальноприйняту в історіографії класичну 

структуру і складається з трьох підрозділів. Перший підрозділ присвячений 

історіографії проблеми, другий - характеристиці джерельної бази, третій -

методологічним основам дисертації. У першому підрозділі дослідник 

докладно аналізує головні надбання радянської, вітчизняної та іноземної 

історіографії з теми дисертаційного дослідження. Проведений ретельний 
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аналіз наукової літератури додатково підтвердив недостатню розробленість 

теми, дискусійність деяких її аспектів. 

Історіографічний огляд (підрозділ 1.1.) та аналіз джерельної бази 

дисертації у підрозділі 1. 2. засвідчують, що окрім опублікованих джерел та 

наукової літератури, у ній використані матеріали, що зберігаються у фондах 

шести архівів України та Російської Федерації. За нашою оцінкою джерельна 

база дисертації є достатньою для розкриття заявленої теми, а її аналіз -

професійним. 

Окремої уваги заслуговують методи і методологія, за допомогою яких 

автор вирішував поставлені завдання. Якщо основні дослідницькі принципи 

(історизм, об'єктивність, системність) не викликають зауважень, то навряд 

чи варто було вважати проблемно-хронологічний метод дослідницьким, 

оскільки це метод викладення матеріалу. Будь-яка хронологія - це результат 

наукового пошуку. 

Варто відзначити вміле користування автором методами і прийомами 

джерелознавчої критики. Можливо, у цьому виявляється вплив наукового 

керівника, відомого джерелознавця, проф. О. М. Богдашиної. 

Другий розділ є найбільшим за обсягом і містить шість підрозділів, в 

яких аналізуються різноманітні напрями діяльності Уряду Півдня Росії. 

Третій розділ рецензованої дисертаційної роботи присвячений 

зовнішньополітичній діяльності Уряду Півдня Росії. 

Серед питань, яким найбільшу увагу приділив автор дослідження -

задум і спроби реалізації масштабних реформ з метою укріплення позицій 

білогвардійського режиму на півострові. Особливий інтерес представляють 

характеристика земельної реформи, заходи зі збереження правопорядку, 

політика уряду в сфері культури і освіти, спроби налагодити міжнародні 

зв'язки і деякі інші питання. 

Цілком логічно автор пов'язує лівоцентричні заходи уряду 

П. М. Врангеля з відчайдушними спробами розширити соціальну базу свого 

режиму, придушити протестні рухи у Криму, які проявлялись у формі 
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підпілля та повстанських загонів. Широкі обіцянки керівників прибічників 

«єдиної та неподільної» Росії мали декларативний і популістський характер. 

Автору також вдалось уточнити, доповнити оцінки, які вже існують у 

науковій літературі щодо подій у Криму в означений період, причому 

особливо звертають на себе увагу ті сторінки дисертаційного дослідження, 

які присвячені особливостям національної політики білогвардійців. 

Дисертант слушно виділив в Білому русі два підходи до вирішення 

українського питання. Перший з них полягав у залученні України до складу 

федеративного союзу з Росією, а другий - у визнанні УНР. Цілком правильно 

автор окремо детально дослідив проект Я.О. Слащова, позитивно оцінивши 

його пропозиції створити українські органи влади, окремі національні 

військові частини тощо. 

Ми погоджуємось із висновком дисертанта, що небажання 

врангелівського уряду укласти союзницьку угоду з польським урядом стало 

однією з причин поразки режиму у війні з більшовиками. 

Д. С. Полупанов яскраво показав залежність Уряду Півдня Росії від 

держав Антанти, насамперед Франції. 

Завдяки даній праці наука поповнилась новими фактами, які 

стосуються військової реформи і впровадження земельного закону. 

Звісно, короткий період диктатури генерала П. М. Врангеля (квітень-

листопад 1920 р.) залишив на папері багато з оголошених реформ і обіцянок 

Головнокомандуючого Руської армії та Правителя Півдня Росії. 

Висновки до розділів і до роботи у цілому коректні та повністю 

узгоджуються з текстом дослідження. 

Автореферат в повному обсязі відображає структуру дисертації, 

висвітлює її зміст, основні положення та наукові результати. 

Особистий внесок здобувача досить ґрунтовний і робота виглядає 

самостійною. Апробація результатів була здійснена на багатьох міжнародних 

і всеукраїнських наукових конференціях (загальна кількість - 12), у тому 

числі - теоретичного спрямування. Достатніми виглядають і публікації 
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автора: 6 статей, 5 з яких - у фахових виданнях України і одна закордонна. 

Крім того, 12 публікацій видано у збірниках тез конференцій. Останні 

публікації побачили світ у 2020 році. 

Немає сумніву в практичному значенні доробку Д. С. Полупанова. 

Праця буде затребуваною та приверне до себе увагу не лише істориків і 

краєзнавців, а й політологів, соціологів, інших представників гуманітарного 

знання не лише в Україні, а й за її межами. 

Дисертація має певні недоліки. 

По-перше, слід звернути увагу, що підрозділи другого розділу не 

досить пропорційні за інформативною складовою, а третій розділ є 

найменшим за обсягом. 

По-друге, деякі твердження автора повторюють кон'юнктурні підходи, 

які існують у сучасній вітчизняній історіографії, модернізують історію. 

Дехто з сучасних авторів оцінюють правий контрреволюційний режим 

П. М. Врангеля з точки зору не тогочасного розміщення сил, які вплинули на 

хід і результат революції 1917-1921 рр. 

По-третє, дисертанту слід було зосередити увагу не лише на надбаннях 

англомовної історіографії, а й на праці французьких дослідників. 

По-четверте, як нами запропоновано вище, слід було об'єднати 10 і 11 

завдання в одне, назвавши його «зовнішня політика режиму». 

Тому, по-п'яте, не варто було перераховувати у назві першого 

підрозділу третього розділу різні країни. 

По-шосте, у тексті зустрічаються певні стилістичні похибки, але в 

цілому мова дисертаційного дослідження є науковою. 

Загальний висновок. Дисертаційне дослідження Д. С. Полупанова є 

самостійним та логічно завершеним науковим дослідженням. Здобувач 

продемонстрував знання досліджуваної теми, уміння опрацьовувати 

надбання попередників у дослідженні проблеми, критично аналізувати 

різноманітні історичні джерела. 
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Дисертація Д. С. Полупанова «Білогвардійський режим П. М. Врангеля 

у Криму (квітень-листопад 1920 р.)» виконана на належному науково-

теоретичному рівні, відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року №567, і може бути представлена до захисту в спеціалізовану 

вчену раду Запорізького національного університету, а її автор - Дмитро 

Сергійович Полупанов заслуговує присудження йому наукового ступеня 

кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 - історія України. 

Кандидат історичних наук, професор, 
професор кафедри історіографії, 
джерелознавства та археології, 
директор Центру краєзнавства імені 
академіка П. Т. Тронька 
Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна 

22.04.2021 р. 

С. М. Куделко 
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