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У дисертаційному дослідженні здійснено першу спробу аналізу і
систематизації всіх основних праць джерельного комплексу з історії
махновщини слов’янськими і романо-германськими мовами за минуле
століття.
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історіографічного комплексу наукової літератури з історії махновського
руху, виявлено стан та особливості сучасного історіографічного дискурсу з
проблем ідеології та суспільної практики повстанців. Послідовно розглянуто
наукові здобутки світової історіографії анархо-махновщини 20–80-х років
ХХ ст., дослідження історії махновщини в сучасній українській літературі,
зарубіжна історіографія махновського руху за останнє 30-річчя. Визначено і
охарактеризовано основні концептуальні та методологічні підходи до
вивчення махновського повстанського руху в Україні. Встановлено найбільш
важливі здобутки авторів історичних студій повстанського руху під
проводом Н. Махна та персоніфіковано їх внесок у дослідження теми.
Визначено стан і особливості дослідження проблеми впливу соціальноекономічних чинників та різних політичних сил на формування світогляду,
програми і діяльності махновців. Досліджено наукові рецепції суспільнополітичної практики і бойового шляху махновців, їх відносин з різними
політичними силами та етнічними групами. Проведено компаративний аналіз
та простежено відображення образу Н. Махна в науковій літературі України
та зарубіжжя. Окреслено і охарактеризовано основні напрями історіографії

повстанського руху під проводом Н. Махна в країнах Заходу за
ідеологічними вподобаннями та методологічними підходами авторів.
Керуючись принципом наступності, простежено процес прирощення
історичних знань, окреслено найбільш характерні прогалини в дослідженні
проблеми махновського руху. Поглиблено розуміння сучасного стану,
тенденцій і особливостей розробки проблем махновського руху у світовій
історіографії та визначено коло питань, які потребують подальшого
наукового осмислення.
Ключові слова: історіографія махновського руху, дослідження ідеології
махновців, «вільний лад» махновців, махновська армія в літературі, образ
Н. Махна в історіографії.
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SUMMARY
Kovalev M.V. Historiography of theoretical principles and social
practice of the Makhnovist movement – Manuscript.
The dissertation is submitted for the scientific degree of Doctor of
Philosophy (Ph.D). Speciality 032 History and Archeology. Bohdan Khmelnytsky
Melitopol State Pedagogical University, Zaporizhzhia National University,
Melitopol – Zaporizhzhia, 2021.
The genesis and stages of formation of the world historiographical complex
of scientific literature on the history of the Makhnovist movement were analyzed,
the state and features of modern historiographical discourse on the ideology and
social practice of the insurgents were revealed. The first attempt was made to
analyze and systematize all the main works of the source complex on the history of
Makhnovism in Slavic and Romano-Germanic languages for the last century. The
scientific achievements of the world historiography of the anarcho-Makhnovist
phenomenon of the 1920s and 1980s, the study of the history of the Makhnovist
phenomenon in modern Ukrainian literature, and the foreign historiography of the
Makhnovist movement for the last 30 years were consistently considered. The
main conceptual and methodological approaches to the study of the Makhnovist
insurgent movement in Ukraine were identified and characterized. The most
important achievements of the authors of historical studies of the insurgent
movement under the leadership of N. Makhno were established and their
contribution to the study of the topic was personified. The state and features of the
study of the problem of the influence of social-economic factors and various
political forces on the formation of the worldview, program and activities of the
Makhnovists were determined. The scientific receptions of the social-political
practice and military path of the Makhnovists, their relations with various political
forces and ethnic groups were studied. The comparative analysis and reflection of
the image of N. Makhno in Ukrainian and foreign scientific literature was
conducted. The main directions of the historiography of the insurgent movement
led by N. Makhno in the Western countries according to the ideological

preferences and methodological approaches of the authors were outlined and
characterized.
Guided by the principle of coherence, the process of increment of historical
knowledge was traced, the most characteristic gaps in the study of the problem of
the Makhnovist movement were outlined. The understanding of the current state,
tendencies and peculiarities of the development of the problems of the Makhnovist
movement in world historiography was deepened and the range of issues that need
further scientific understanding was determined.
Key words: historiography of the Makhnovist movement, research of
Makhnovist ideology, "free system" of Makhnovists, Makhnovist army in
literature, image of N. Makhno in historiography.
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