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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми обумовлюється сучасним розвитком історичної науки, 
коли збільшується інтерес учених до історії становлення й подальшого 
дисциплінарного оформлення історичного джерелознавства як спеціальної 
наукової та навчальної дисципліни. Зокрема, кризові явища у 
соціогуманітаристиці посилюють увагу дослідників до попередньої 
історіографічної традиції, здобутків у сфері методології та методики 
джерелознавства. 

Науковий доробок істориків, які зробили значний внесок у розвиток 
історичного джерелознавства, на сьогодні недостатньо вивчений, а їх 
джерелознавчі праці та ідеї не отримали належної оцінки наступними 
поколіннями вчених. 

Дискусійними й малодослідженими залишаються питання про зміст 
поняття «історичне джерело» та класифікацію історичних джерел на етапі 
зародження джерелознавчих знань, методологію та джерелознавчу методику й 
головні віхи інституціоналізації історичного джерелознавства у 40-х рр. ХІХ –
 20-х рр. ХХ ст.  

Сучасна історична наука України ставить в числі головних завдань 
вивчення діяльності та наукової спадщини учених минулого. Адже становлення 
особистості та її досягнення в різних сферах суспільно-політичного й наукового 
життя є основою піднесення національної самосвідомості, формування нової 
системи духовних і культурних цінностей громадянського суспільства кожної 
держави. Особливий інтерес становить внесок В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, 
М. М. Бережкова, О. Г. Брікнера, В. П. Бузескула, В. І. Веретенникова, 
П. В. Голубовського, В. Ю. Данилевича, М. В. Довнар-Запольського, 
В. С. Іконникова, І. М. Каманіна, І. А. Линниченка та інших учених у розвиток 
історичного джерелознавства упродовж 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. 

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

Дисертаційне дослідження пов’язано з науково-дослідною темою кафедри 
всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії» 
(номер державної реєстрації 0111U004332 від 14.07.2016 р.). 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі опрацьованих наукових 
праць істориків України, інших джерел з’ясувати внесок науковців у 
становлення та розвиток історичного джерелознавства та його теоретичної 
складової в 1840-ві – 1920-ті рр.  

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі науково-дослідні 
завдання: 

–  з’ясувати стан наукового дослідження проблеми; 
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–  охарактеризувати інформаційний потенціал використаних 

історіографічних джерел, встановити репрезентативність і повноту джерельної 
бази; 

–  визначити методологічний інструментарій дисертаційного дослідження; 
–  проаналізувати внесок істориків підросійської України у становлення та 

розвиток вітчизняного теоретичного джерелознавства в 1840-ві – 1920-ті рр.; 
–  розкрити основні напрями та результати інституціоналізації історичного 

джерелознавства; 
–  охарактеризувати розробку вченими підросійської України головних 

понять історичного джерелознавства;  
–  розглянути найбільш поширені схеми класифікації історичних джерел, 

запропоновані істориками означеного періоду; 
–  простежити зміни в підходах істориків до розробки джерелознавчої 

критики; 
–  дати оцінку внеску істориків підросійської України у становлення 

вітчизняного історичного джерелознавства та його методологічних засад. 
Об’єктом дисертаційного дослідження є становлення та розвиток 

наукових знань про історичні джерела, методику їх дослідження на теренах 
підросійської України 40-х рр. XIX – 20-х рр. XX ст. у контексті європейської 
наукової традиції з акцентом на наукові праці з теорії історичного 
джерелознавства. 

Предмет дослідження становлять провідні тенденції формування та 
розвитку теоретичних засад джерелознавства в підросійській Україні 40-х рр. 
ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 40-х рр. ХІХ –  
20-х рр. ХХ ст., коли історичне джерелознавство, інтегруючи здобутки 
вітчизняної та західноєвропейської науки, набуває статусу окремої наукової та 
навчальної дисципліни.  

Нижня межа пов’язана з тим, що саме з 1840-х рр. на теренах України, які 
входили до складу Російської імперії, формується система науково-дослідних 
установ джерелознавчого профілю. Створена у 1843 р. Київська археографічна 
комісія у 1845–1846 рр. у Києві розпочала видання серій збірок документів 
«Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов, 
Высочайше учрежденною при киевском военном, подольском и волынском 
генерал-губернаторе» (т. 1–4) та «Древности, изданные Временной комиссией 
для разбора древних актов» (вип. 1–3), а з 1859 р. – «Архив Юго-Западной 
России». Продовжувалася традиція видання альманахів, започаткована 
І. І. Срезневським та М. А. Цертелєвим у 1820-х –1830-х рр. у Харкові, 
М. О. Максимовичем – у 1830-х р. у Києві.  

Верхня хронологічна межа визначається першими трьома десятиліттями 
ХХ ст., коли значна частина істориків продовжувала дотримуватися 
позитивістських принципів роботи з історичними джерелами. З кінця 1920-х 
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років у радянській історіографії немарксистські історичні концепції піддаються 
жорсткій критиці, розроблена позитивістами джерелознавча методика 
протиставляється марксистській. На початку 1930-х рр. більшість науково-
дослідних установ була ліквідована за звинуваченням у збереженні старої, 
«буржуазної ідеології». 

Географічні межі дисертаційного дослідження охоплюють ту частину 
сучасних українських земель, які входили в досліджуваний період до складу 
Російської імперії. Авторка не розглядає розвиток джерелознавства на тих 
українських теренах, які перебували у складі Австро-Угорської імперії. 
Історична наука взагалі та історичне джерелознавство, зокрема, у цьому регіоні 
мали досить суттєву специфіку, оскільки перебували під впливом австрійської, 
польської, румунської національних історіографій. Переважно вивчається 
творчість науковців трьох університетів: Київського, Новоросійського, 
Харківського та Ніжинського історико-філологічного інституту, бо саме вони 
заклали основу для формування теорії джерелознавства як окремої наукової та 
навчальної дисципліни. Не розглядаються праці викладачів Київської духовної 
академії та інших духовних навчальних закладів, оскільки церковне 
джерелознавство завжди становило специфічну галузь історичної науки. 

Наукова новизна роботи полягає в постановці та розробці актуальної 
проблеми, яка не отримала ґрунтовного висвітлення в історичній науці: 

– висвітлено розвиток джерелознавчої теорії крізь призму вивчення 
наукових праць істориків, текстів літографованих лекцій, джерел особового 
походження;  

– порівняно надбання в галузі теорії джерелознавства в історичній науці 
Російської імперії та західноєвропейської історіографії, зокрема доведено вплив 
англійських, західноукраїнських, німецьких, російських і французьких 
методологів на наукові традиції підросійської України;  

– показано досягнення в розробці найголовніших питань теоретичного 
джерелознавства в історичній науці на українських теренах в обраний час.  

У дисертації вперше: 

– висвітлено розвиток джерелознавчої теорії не лише через аналіз окремих 
наукових праць, а й шляхом найширшого залучення текстів літографованих та 
рукописних курсів лекцій викладачів Київського, Новоросійського, 
Харківського університетів, Ніжинського історико-філологічного інституту, 
джерел особового походження; частина з них вводиться до наукового обігу 
вперше; 

уточнено: 

– інформацію про характер і наслідки археографічної діяльності наукових 
товариств і вчених для розвитку дослідницької методики; 

– роль навчальних і наукових закладів, науково-організаційної та 
педагогічної роботи окремих дослідників у формуванні та розвитку історичного 
джерелознавства та його теоретичної складової; 
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– традиційне уявлення про дисциплінарне оформлення історичного 

джерелознавства в підросійській Україні 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст.; 
доповнено: 

– новими історіографічними фактами характеристику процесу становлення 
та розвитку історичного джерелознавства в Україні 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. 
ХХ ст. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертаційні матеріали можуть бути використані в узагальнюючих працях і 
навчальних посібниках з історії української історіографії, джерелознавства 
історії України та інших країн, архівознавства й археографії, музеєзнавства, 
розробці та читанні навчальних курсів з джерелознавчих дисциплін, при 
впорядкуванні біографічних і бібліографічних довідників. 

Особистий внесок здобувача полягає в самостійному комплексному 
вирішенні важливої наукової проблеми, що дає змогу більш глибоко зрозуміти 
сутність розвитку теорії історичного джерелознавства на підросійських 
українських землях у 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. До наукового обігу введено 
низку важливих архівних документів, актуалізовано маловідомі джерелознавчі 
розвідки істориків минулого, що дозволило доповнити відомі факти, поглибити 
та уточнити картину становлення й розвитку цієї галузі історичних знань. 
Сформульовані в дисертаційній роботі наукові положення і висновки належать 
особисто здобувачу та є його науковим доробком.  

Апробація результатів дисертації відбулася на засіданнях кафедри 
всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди, на 12 міжнародних і всеукраїнських наукових 
конференціях: Регіональній науковій конференції студентів і аспірантів, 
присвяченій 150-річчю з дня народження академіка Дмитра Івановича Багалія 
«Багаліївські читання» (Харків, 2007 р.), Міжнародній науковій конференції 
«Краєзнавство і учитель–2008» (Харків, 2008 р.), Міжнародній науковій 
конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» 
(Харків, 2008 р.), 61-й Міжнародній конференції молодих вчених «Каразінські 
читання (історичні науки)» (Харків, 2008 р.), Всеукраїнській науково-
практичній конференції, присвяченій 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка (Київ, 2014 р.), Міжнародній науковій конференції «Своє» й «чуже» 
в історичній пам’яті та історіописанні (ХІV Астаховські читання)» (Харків, 
2016 р.), Семінарі-робітні на тему «Ремесло історика: роль гіпотези при 
написанні дисертаційної праці» (Харків, 2016 р.), Круглому столі: «Позитивізм: 
рефлексії щодо класичної моделі історіописання» (Харків, 2016 р.), 
Міжнародній науковій конференції «Краєзнавство і учитель–2017» (Харків, 
2017 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції до 420-річчя 
дарування місту Вітебську магдебурзького права (Вітебськ, 2017 р.), 70-й 
Міжнародній науковій конференції молодих вчених (Харків, 2017 р.),  
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ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Теоретичні та прикладні аспекти 
біографістики» (Харків, 2017 р.). 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення у 19 
публікаціях, з яких 7 статей опубліковано у виданнях, що входять до переліку 
наукових фахових видань України з історичних наук, у т.ч. 2 статті – у 
виданнях, які включено до міжнародної наукометричної бази «Index 
Copernicus». 

Структура та зміст дисертації визначені метою і завданнями 
дослідження. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, анотації, 
вступу, чотирьох розділів (10 підрозділів), висновків, списку використаних 
джерел і літератури (830 найменувань). Обсяг дисертації – 272 сторінки, з яких 
основний текст складає 196 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації. Сформульовано 
зв’язок дослідження з науковими програмами і темами. Визначено об’єкт, 
предмет, мету і науково-дослідницькі завдання, хронологічні та територіальні 
межі дослідження. Також пояснено новизну і практичне значення роботи. 

До першого розділу, що має назву «Історіографія, джерельна база та 

методологічні засади дослідження», увійшли три підрозділи. 
У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» охарактеризовано 

історіографію теми розвитку історичного джерелознавства у період 1840-ві – 
1920-ті рр. загалом весь масив наукових праць, що присвячені цій тематиці, 
розділено на три групи: дореволюційна історіографія (60-ті рр. ХІХ ст. – перші 
два десятиліття ХХ ст.), радянські дослідження (1920-ті – 1980-ті рр.), роботи 
сучасних істориків (1990-ті – початок ХХІ ст.), праці зарубіжних дослідників, у 
тому числі істориків діаспори. Групи є нерівномірними за чисельністю.  

Перші фрагментарні оцінки новітніх на той час ідей з методології та 
методики історичного джерелознавства з’являються в дореволюційний час у 
рецензіях, бібліографічних оглядах, вступах до узагальнюючих історичних та 
джерелознавчих праць. Роботи з цієї тематики створювалися безпосередніми 
учасниками історіографічного процесу. Серед найбільш важливих розвідок того 
часу – публікації В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, Е. Бернгейма, О. Г. Брікнера, 
В. П. Бузескула, В. І. Веретенникова, В. С. Іконникова, Ф. І. Леонтовича, 
М. І. Мандеса, М. Н. Петрова, О. П. Рославського-Петровського, Є. М. Щепкіна 
та інших. 60-ті рр. ХІХ ст. – перші два десятиліття ХХ ст. можна назвати 
періодом «первісного накопичення» нових ідей, що підготували базу для 
остаточного дисциплінарного оформлення теорії джерелознавства. 

Методологія та методика історичної науки у 1920-ті – 1980-ті рр. пройшла 
суттєву еволюцію. Умовно радянську історіографію поділено на чотири 
підперіоди. 
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У перший підперіод (1920-ті рр.) джерелознавство розглядалося 

радянськими авторами як сукупність допоміжних історичних дисциплін, що 
виконують прикладні завдання пошуку, дослідження та використання 
історичних джерел. Дореволюційні наукові традиції збереглися у перше 
десятиліття після остаточного встановлення влади більшовиків в Україні. У цей 
час з даної тематики були опубліковані праці Д. І. Багалія, С. О. Єфремова, 
В. І. Пічети та інших. 

Зі встановленням тоталітарного політичного режиму наприкінці 1920-х 
років у СРСР немарксистські історичні концепції та джерелознавчі методики 
піддаються критиці. З кінця 1920-х років історичні джерела використовувалися 
вибірково у відповідності з марксистсько-ленінською історичною концепцією, 
політичною доцільністю, що зменшувало джерельну базу та збіднювало зміст 
історичних праць радянського часу. Більшість наукових досліджень 30-х рр. – 
першої половини 50-х рр. ХХ ст. містили звинувачення на адресу істориків 
минулого у буржуазному націоналізмі, фактографізмі, фальсифікаціях та 
несприйнятті марксистської ідеології. Найбільш критичними були роботи 
С. М. Биковського, Ф. А. Козубовського, О. П. Оглоблина, Т. М. Скубицького, 
Ф. Я. Ястребова та інших. Новим маркером історіописання стало обов’язкове 
цитування класиків марксизму-ленінізму та вищого партійного керівництва 
СРСР. Попри це тоді продовжують використовуватися головні підходи до 
вивчення історичних джерел, розроблені ще в дореволюційну добу. Скажімо, 
концепція зовнішньої та внутрішньої критики залишалася загальноприйнятою у 
радянському джерелознавстві аж до 1960-х рр., а у джерельній базі більшості 
історичних праць того часу переважали актові документи.  

Третій підперіод (друга половина 1950-х – середина 1980-х рр.) – теорії 
джерелознавства, її історіографічній складовій присвячуються спеціальні 
розвідки. Останнє було пов’язане з активним розвитком самого 
джерелознавства, необхідністю визначення статусу окремих її частин, 
усвідомленням важливості самих теоретичних проблем. Після XX з’їзду КПРС 
(1956 р.) відбулася часткова десталінізація багатьох сфер суспільного життя, 
зокрема гуманітаристики. Дослідники більш позитивно, ніж у сталінські часи, 
оцінюють надбання джерелознавців минулого. Відповідні дослідження 
представлені роботами як українських радянських істориків: Л. А. Коваленка, 
М. І. Марченка, О. Ф. Скакун, В. І. Стрельського та інших; а також 
дослідниками РРФСР: О. В. Гутнової, Д. І. Епштейна, В. В. Іванова, 
Г. М. Іванова, С. М. Каштанова, І. І. Корнєвої, О. М. Медушевської, 
О. П. Пронштейна, Л. М. Пушкарьова, Є. М. Тальмана, Л. М. Хмильова, 
О. Л. Шапіро, П. С. Шкурінова, С. О. Шмідта тощо.  

Останній підперіод радянської історіографії (1985–1991 рр.) позначений 
поступовим відходом частини вчених від марксизму-ленінізму як єдиної 
методології та методики наукових досліджень, визнанням важливості 
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розробленого у теорії джерелознавства дореволюційними істориками. Саме тоді 
з’явилися роботи В. М. Автократова, В. О. Дмітрієнка та інших. 

Численні рефлексії радянських авторів щодо розвитку історичного 
джерелознавства та його теоретичної складової у дореволюційну добу 
показують важливість цієї тематики навіть у часи домінування марксистської 
моделі історіописання. Більшість науковців радянського періоду критично 
оцінювали методику роботи дореволюційних істориків з історичними 
джерелами. Радянські автори часто спеціально принижували рівень 
дослідницької методики попередників. 

Після проголошення незалежності України з 1991 р. розпочинається новий 
етап у розвитку історії історичної науки. Деякі праці початку пострадянського 
періоду являли собою короткі історіографічні огляди або біографічні довідки із 
поверховою характеристикою творчості істориків минулого. У цілому інтерес 
до наукової, зокрема джерелознавчої, спадщини істориків минулих століть 
поступово зростав. Розробка істориками 40-х рр. XIX – 20-х рр. XX ст. 
методології та методики роботи з історичними джерелами стала предметом 
сучасних досліджень В. В. Ващенка, В. І. Воронова, О. І. Журби, 
Л. О. Зашкільняка, Я. С. Калакури, М. П. Ковальського, І. І. Колесник, 
А. М. Острянка, Т. М. Попової, С. І. Посохова, Л. В. Таран. Зазначена 
проблематика прямо чи опосередковано аналізувалася у дисертаціях та інших 
історіографічних розвідках О. М. Богдашиної, І. Н. Войцехівської, О. І. Кіяна, 
О. О. Ковальчук, І. П. Куцого, С. І. Лимана, І. Б. Матяш, В. А. Потульницького, 
С. П. Стельмаха, В. М. Хмарського, О. В. Яся та інших учених. 

Деякі сучасні автори, на наш погляд, дещо применшують роль теорії та 
дослідницького інструментарію у творчості науковців минулого. Значна 
частина новітніх праць присвячена окремим історикам, їх поглядам, а методика 
та методологія їх наукових праць розглядається побіжно. 

Зарубіжну історіографію питання необхідно поділити на дві підгрупи, 
оскільки є потреба окремо розглянути праці білоруських, західноєвропейських і 
російських науковців. Серед сучасних білоруських і російських дослідників 
відзначимо праці Н. В. Ілерицької, С. І. Маловічка, С. І. Михальченка, 
Г. П. Мягкова, О. М. Нечухріна, С. М. Погодіна та інших.  

Дослідники діаспори не присвячували історії розвитку методики 
джерелознавчих знань спеціальних праць.  

Загалом у сучасній науковій літературі окремі аспекти розвитку теорії та 
методики історичного джерелознавства зазначеного періоду дістали належне 
висвітлення. Проте досі немає узагальнюючої монографічної чи дисертаційної 
праці, предметом якої б став комплексний аналіз провідних тенденцій 
становлення та розвитку теоретичних засад джерелознавства в підросійській 
Україні 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» визначено і 
проаналізовано шість груп використаних історичних джерел: наукові роботи: 
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колективні праці, монографії, дисертації, статті, рецензії та відгуки, доповіді на 
засіданнях наукових товариств тощо; навчальні посібники і курси лекцій; 
археографічні легенди до збірок документів; публічні лекції, науково-популярні 
видання; джерела особового походження (щоденники, спогади, автобіографії, 
листування); актові матеріали. Абсолютну більшість джерельного масиву 
дисертації становлять писемні матеріали. 

Важливі документи з історії історичного джерелознавства 40-х рр. ХІХ –
 20-х рр. ХХ ст. містяться у фондах Центрального державного історичного 
архіву України у м. Києві, Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, Державного архіву Одеської області, Музею історії 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, відділу 
книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

У справах фондів наукових товариств (№№ 725, 2017) та в особистих 
фондах (№№ 237, 264, 832, 837, 1672, 2020, 2048, 2052, 2058) Центрального 
державного історичного архіву України (ЦДІАУК) у м. Києві, у фондах 
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
зберігаються рукописи наукових праць, лекції, щоденники, спогади, численне 
листування істориків між собою. Ці документи містять важливу інформацію 
про становлення різних дисциплін джерелознавчого профілю, застосування 
здобутків теорії джерелознавства у педагогічній та науковій діяльності вчених 
другої половини ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст.  

Еgo-джерела (листування, щоденники, спогади, автобіографії істориків) 
містять цікаві деталі про їх творчість, суспільно-політичні переконання, 
відомості щодо інших осіб (або організацій, установ), науковий 
(історіографічний) побут, а головне – розробку головних питань теоретичного 
джерелознавства. 

Актові матеріали відбивають важливі сторони діяльності університетів, 
інших навчальних закладів, наукових установ. Для даної теми значну 
джерельну цінність має та службова документація, що безпосередньо пов’язана 
з викладацькою та науково-організаційною діяльністю істориків, особливо 
протоколи засідань рад вищих навчальних закладів, окремих їх підрозділів, рад 
із захисту дисертацій, статути наукових товариств, формулярні (послужні) 
списки окремих вчених, їх звіти (наприклад, щодо захисту дисертацій та 
наукових відряджень), навчальні програми окремих історичних та інших 
дисциплін, дозволи (в тому числі і на читання публічних лекцій), службове 
листування та інша документація кафедр, факультетів, наукових товариств 
тощо.  

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

вказано, що в роботі використано загальнонаукові принципи історизму, 
об’єктивності, системності та соціокультурний підхід, а також комплекс 
загальнонаукових та спеціальних історичних методів: проблемно-



 9 
історіографічний, історико-порівняльний, історико-генетичний, біографічний, 
історико-типологічний, проблемно-хронологічний та інші. Досягнення 
отриманих результатів стало можливим за умови застосування методів 
лінгвістики. Комплексне використання зазначених методів і принципів 
забезпечило неупереджений і всебічний розгляд досліджуваної проблематики у 
її розвитку та діалектичному взаємозв’язку. 

Другий розділ «Становлення історичного джерелознавства в 

підросійській Україні» складається з двох підрозділів. 
У підрозділі 2.1. «Формування історичного джерелознавства та його 

теорії як наукової та навчальної дисципліни» було охарактеризовано 
виникнення і розвиток історичного джерелознавства та його теорії. Зокрема, 
підкреслювався вплив ідей просвітництва, романтизму, потім з 60-х рр. ХIХ ст. 
– позитивізму, з кінця ХIХ ст. – неокантіанства, неоромантизму та марксизму 
на формування історичного джерелознавства.  

Відкриття університетів у Харкові, Києві, Одесі, Історико-філологічного 
інституту ім. О. М. Безбородька у Ніжині створили умови для оформлення 
джерелознавства як наукової і безпосередньо навчальної дисципліни у 
підросійській Україні. В університетах Російської імперії вперше стали 
викладатися окремі курси історіографії та джерелознавства в 1860-х –  
1880-х рр. Крім того, у вступних лекціях зі всесвітньої та російської історії, на 
семінарах порушувалися питання теорії джерелознавства. Лекції професорів 
В. Б. Антоновича, Д. І. Багалія, М. М. Бережкова, О. Г. Брікнера, 
П. В. Голубовського, М. П. Драгоманова, Ф. І. Леонтовича, Є. М. Щепкіна та 
інших викладачів сприяли остаточному оформленню теорії джерелознавства, як 
окремої навчальної дисципліни. Вони не лише в наукових працях, а й у своїх 
лекційних курсах, навчальних посібниках розвивали теорію та вдосконалювали 
методику історичного джерелознавства. Крім лекційного компонента, 
важливою стала практична складова історичного джерелознавства як 
навчальної дисципліни: практичні заняття в аудиторії та поза нею (археологічні 
знахідки та їх опис, нумізматичні кабінети тощо). Одним із наслідків лекційно-
семінарської практики викладачів Харківського, Київського, Новоросійського 
університетів, Ніжинського історико-філологічного інституту стало засвоєння 
студентською молоддю нових принципів та методів роботи з історичними 
джерелами.  

Крім введення семінарської системи в університетах імперії, підвищенню 
фаховості історичної освіти сприяли у досліджуваний час закордонні 
стажування та відрядження. Випускники університетів (серед них: 
В. О. Більбасов, О. Г. Брікнер, М. Ф. Владимирський-Буданов, 
М. П. Драгоманов, М. І. Зібер, М. М. Ковалевський, І. В. Лучицький, 
В. К. Піскорський, Ф. Я. Фортинський та ін.) направлялися Міністерством 
народної освіти Російської імперії на стажування до західноєвропейських 
університетів, в основному до Німеччини та Франції. Одним із наслідків цих 
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закордонних відряджень стало засвоєння молодими науковцями з Російської 
імперії новацій джерелознавчої теорії та методики. 

Важливою для розвитку історичного джерелознавства стала робота 
створених у зазначений час Київської археографічної комісії, Архіву давніх 
актів у Києві, Історичного товариства Нестора-літописця, Харківського та 
Одеського історико-філологічних товариств, Харківського історичного архіву 
та інших наукових установ.  

У підрозділі 2.2. «Джерелознавство та розвиток архівної, музейної й 

археографічної справи» аналізується діяльність архівних, музейних й 
археографічних установ, їх велика роль у становленні джерелознавства як 
науки.  

Діяльність Київської археографічної комісії (1843–1921 рр.), створення 
Архіву давніх актів у Києві (1852 р.) та Історичного архіву в Харкові (1880 р.) 
сприяло розвитку камеральній та едиційній археографії, історичної науки в 
цілому. Подальшому розвитку джерелознавчих наук сприяли й діяльність 
історико-філологічних товариств, що були засновані при 
Харківському (1877 р.) і Новоросійському (1889 р.) університетах, Історичне 
товариство Нестора-літописця (1873 р.) у Києві та інших наукових установ. 
Серед останніх виділяємо відкриті в університетах України в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. музеї, архіви, спеціальні кабінети, які забезпечували 
матеріальну основу для розвитку історичного джерелознавства. 

Завдяки педагогічній, архівній, музейній, археографічній роботі науковців 
України 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. відбулася остаточна інституалізація 
історичного джерелознавства як наукової та навчальної дисципліни. У цей час 
надзвичайно збагатилася джерелознавча база досліджень за рахунок результатів 
археологічних розкопів, етнографічних експедицій, виходу на теоретичний 
рівень таких спеціальних історичних дисциплін як нумізматика, геральдика, 
сфрагістика тощо. Вперше почали використовуватися дані соціальної 
психології. 

Третій розділ «Опрацювання теоретико-методологічних проблем 

історичного джерелознавства» складається з двох підрозділів. 
У підрозділі 3.1. «Визначення предмета, структури та завдань 

історичного джерелознавства, його міжпредметних зв’язків» розглядається 
різноманітність поглядів учених у 40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. на предмет і 
структуру джерелознавства, його завдання, міжпредметні зв’язки. Розвиток 
знань історичної науки свідчить про нагальну потребу вдосконалення предмета, 
класифікацій, методик наукової роботи з історичними джерелами. Саме у 
другій половині XIX ст. ці та інші питання приводять до виділення теорії 
джерелознавства із загальної структури джерелознавства, що, у свою чергу, 
зумовило більш глибокий розгляд різних методологічних і методичних проблем 
історичної науки.  
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На 50-ті – 60-ті рр. ХІХ ст. припадає перехід від романтичної до 

позитивістської моделі історіописання в підросійській Україні. У цей час 
змінюються уявлення про самі історичні джерела, висуваються різні критерії їх 
групування. Підходи істориків-позитивістів та істориків права другої половини 
XIX – перших десятиліть XX ст. до визначення предмету своїх дисциплін, 
трактування дослідницької методики частково співпадали. Історичне 
джерелознавство завдяки тісному зв’язку з такими історичними дисциплінами, 
як архівознавство, археографія, музеєзнавство, а також із суміжними 
гуманітарними дисциплінами (у першу чергу, історія держави та права) 
остаточно оформило предмет, завдання, головні напрями наукової діяльності. 

У підрозділі 3.2. «Наукове осмислення природи джерела. Класифікації 

історичних джерел» наголошується, що у 40-ві рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст. у 
науковій літературі існували різні погляди на таке важливе теоретичне питання, 
як природа історичного джерела. Різні визначення у науковій літературі 
«історичного джерела»: «пам’ятка», «історичний матеріал», «документ», «слід 
минулого» свідчив про неусталеність підходів учених до природи джерела. 
В. Б. Антонович, П. М. Ардашев, М. М. Бережков, М. М. Бубнов, 
В. П. Бузескул, В. Ю. Данилевич, М. П. Драгоманов, В. С. Іконников, 
Ф. І. Леонтович, М. Н. Петров, Ф. Я. Фортинський, Є. М. Щепкін подали власні 
трактування цього терміну у наукових працях і лекціях. 

Однією із заслуг учених перед вітчизняною наукою є не лише введення до 
наукового обігу нових різноманітних джерел з історичного минулого, а, 
насамперед, значний внесок у розвиток класифікації історичних джерел. 
Здебільшого ці класифікації (за змістом і походженням) виконували прикладну 
роль. Переважна більшість науковців підросійської України при розподілі 
історичних джерел у першу чергу звертали увагу на писемні, речові, усні 
пам’ятки та вказували на їх види. Усні джерела були пріоритетом у 
дослідницьких практиках М. О. Максимовича та інших представників 
романтизму. Відбувається поступове зміщення акценту від фольклорних та 
оповідних писемних джерел до усвідомлення важливості актових документів та 
речових джерел. Серед останніх дослідники активно вивчали археологічні, 
нумізматичні джерела. В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, М. М. Бережков, 
П. В. Голубовський детально вивчали літописи. Класифікації речових джерел 
зустрічаємо у працях В. Ю. Данилевича та В. П. Бузескула. Останнього можна 
вважати новатором у зарахуванні мови до основних джерел давньогрецької 
історії. На важливості архівних джерел та їх використанні в наукових працях 
наголошували Д. І. Багалій, В. І. Веретенников, М. В. Довнар-Запольський, 
Є. М. Іванов, І. М. Каманін, Д. І. Яворницький. 

Четвертий розділ «Розробка методики дослідження джерел в 

історичній науці підросійської України» складається із трьох підрозділів. 
У підрозділі 4.1. «Загальнонаукові та міждисциплінарні підходи й 

методи» наголошується, що розвиток історичної науки в цілому та 
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джерелознавства зокрема відбувався паралельно з розробкою джерелознавчої 
методики (за термінологією того часу «історична критика»). З 50-х – 60-х рр. 
ХІХ ст. активізується розробка дослідницької методики, що було обумовлено 
впливом позитивізму. 

Вчені підросійської України в історичних дослідженнях широко 
використовували історико-порівняльний, ретроспективний, статистичний 
дослідницькі методи, які у досліджуваний час вважалися новими. Окрім 
розробки та використання міждисциплінарних методів, пропагувалися 
загальнонаукові принципи системності та об’єктивності. Останньому історики-
позитивісти надавали «культового» характеру. 

У підрозділі 4.2. «Розробка спеціальних історичних методів і 

джерелознавчих методик» підкреслюється, що розвиток історичного 
джерелознавства та його теорії з середини ХІХ ст. відзначено поширенням 
загальних (аналіз, синтез) та спеціальних (історико-порівняльний, 
статистичний, ретроспективний та інші) методів і джерелознавчих методик. 
Підкреслюється, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. більшість істориків 
означеного періоду трактували «історичну критику» як сукупність методів. 

Підрозділ 4.3 «Концепція зовнішньої та внутрішньої критики як двох 

етапів дослідження історичних джерел» присвячений розробці вченими 
концепції двох етапів вивчення історичних джерел. У наукових працях ХІХ ст. 
пропонувалися різні назви двох етапів аналізу джерел. Наприклад, у розвідках 
М. О. Максимовича та В. С. Іконникова використовуються поняття «вища» і 
«нижча» критика, а у Д. І. Багалія ще й «формальна» та «реальна».  

Остаточне прийняття вченими концепції зовнішньої та внутрішньої 
критики як двох етапів вивчення історичних джерел припадає на кінець XIX ст. 
Безпосередньо розробкою концепції зовнішньої та внутрішньої критики 
займалися В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, В. Ю. Данилевич, В. С. Іконников, 
Ф. Я. Фортинський та інші.  

У висновках підведені підсумки дисертаційного дослідження.  
Аналіз наявних праць з досліджуваної теми дає підстави виділити три 

періоди в розробці теми: дореволюційний, радянський, сучасний. У 1860-ті – 
1920-ті рр. розпочалося вивчення розвитку історичного джерелознавства та 
його теорії безпосередніми учасниками історіографічного процесу.  

З кінця 1920-х рр. у СРСР немарксистські історичні концепції та 
джерелознавчі методики піддаються критиці. Більшість радянських дослідників 
(особливо у 30-ті рр. – першу половину 50-х рр. ХХ ст.) звинувачували 
істориків минулого у буржуазному націоналізмі, фактографізмі, фальсифікаціях 
та несприйнятті марксистської ідеології. Попри це продовжують 
використовуватися головні підходи до вивчення історичних джерел, розроблені 
ще в дореволюційну добу. Скажімо, концепція зовнішньої та внутрішньої 
критики залишалася загальноприйнятою у радянському джерелознавстві аж до 
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1960-х рр., а у джерельній базі більшості історичних праць того часу 
переважали актові документи.  

З середини 1950-х – 1960-х рр. теорії джерелознавства, її історіографічній 
складовій присвячуються спеціальні розвідки. Останнє було пов’язане з 
активним розвитком самого джерелознавства, необхідністю визначення статусу 
окремих її частин, усвідомленням важливості самих теоретичних проблем. З 
другої половини 1950-х рр. радянські історики дещо пом’якшують негативні 
оцінки наукової спадщини представників т. зв. «дворянсько-поміщицької» та 
«буржуазно-націоналістичної» історіографії.  

Останній період радянської історіографії (1985–1991 рр.) характеризується 
поступовим відходом науковців від трактування марксизму-ленінізму як єдиної 
методології та методики наукових досліджень, визнанням важливості 
врахування здобутків дореволюційних істориків у царині теорії 
джерелознавства. 

З проголошенням незалежності України розпочався новий етап вивчення 
праць дореволюційних істориків. Від 1990-х рр. і до цього часу відбулася 
реабілітація та часткова актуалізація позитивістських, неоромантичних, 
неокантіанських дослідницьких принципів і методів. Сучасний етап розвитку 
світової та української історіографії позначений різними принципами роботи з 
історичними джерелами та високою оцінкою зробленого дореволюційними 
вченими у теорії джерелознавства. В історичній науці відбувається подальша 
розробка загальних теоретичних положень про предмет та структуру окремих 
джерелознавчих дисциплін, про історичні джерела, принципи їх класифікації та 
правила їх вивчення. У сучасних працях детально охарактеризовані основні 
елементи романтичної та позитивістської моделі історіописання, показано 
вплив ідей «позитивної доктрини» на розвиток гуманітарних дисциплін.  

Джерельна база дисертаційного дослідження є різноманітною, складною, 
великою за обсягом. Наявна джерельна база та застосований методологічний 
інструментарій дозволяє глибоко проаналізувати розвиток історичного 
джерелознавства в підросійській Україні в означений період. 

З 1860-х рр. в університетах Російської імперії вперше стали викладатися 
окремі курси історіографії та джерелознавства Крім того, у вступних лекціях зі 
всесвітньої та російської історії, на семінарах порушувалися питання 
теоретичного джерелознавства. У лекційних курсах та навчальних посібниках 
В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, М. М. Бережков, О. Г. Брікнер, 
П. В. Голубовський, М. П. Драгоманов, Ф. І. Леонтович, Є. М. Щепкін та інші 
викладачі розвивали теорію та методику історичного джерелознавства. 
Сприйняттю студентами навичок роботи з історичними джерелами сприяли й 
практичні заняття в аудиторії та поза нею (археологічні знахідки та їх опис, 
нумізматичні кабінети тощо). 

Крім введення семінарської системи в університетах імперії, підвищенню 
фаховості історичної освіти сприяли у досліджуваний час закордонні 
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стажування та відрядження, які сприяли засвоєнню молодими науковцями з 
Російської імперії новацій джерелознавчої теорії та методики. 

Великий вплив на оформлення джерелознавства як наукової і 
безпосередньо навчальної дисципліни у підросійській Україні справило 
створення Київської археографічної комісії, Архіву давніх актів у Києві, 
Історичного товариства Нестора-літописця, Харківського та Одеського 
історико-філологічних товариств, Харківського історичного архіву, 
Харківського художнього музею і Музею Слобідської України та інших 
наукових установ. Вплив діяльності наукових товариств, архівів, музеїв, як і 
роль окремих вчених, на розвиток історичної науки та освіти був позитивний, 
особливо у справі накопичення значних обсягів нових (насамперед – архівних) 
джерел. Створені при університетах України в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. музеї та/чи архіви, архівні установи у губернських містах 
забезпечували матеріальну основу для розвитку історичного джерелознавства. 
Педагогічна, архівна, музейна, археографічна робота науковців України  
40-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. сприяла остаточній інституціоналізації 
джерелознавства як наукової та навчальної дисципліни.  

У 40-ві рр. ХІХ ст. – перші три десятиліття ХХ ст. у науковій літературі 
існували різні погляди на трактування поняття «історичне джерело». Але 
більшість науковців підросійської України трактували «історичне джерело» як 
«пам’ятку минулого». 

Трактуючи поняття «історичне джерело», визначаючи предмет та завдання 
історичного джерелознавства, учені вводили до наукового обігу свої специфічні 
класифікації історичних джерел.  

Розвиток історичного джерелознавства та його теорії на середину ХІХ ст. 
закономірно привів до появи спеціальних історичних методів і джерелознавчих 
методик. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. великого значення в історичній 
науці набуває, за термінологією того часу, «історична критика» або «критичний 
метод». Більшість істориків означеного періоду трактували «історичну 
критику» як сукупність методів. Джерелознавці досліджуваного часу розвинули 
методику зовнішньої та внутрішньої критики.  

Найбільш широко застосовувалися загальнонаукові принципи 
об’єктивності, системності та такі методи, як аналіз, синтез; спеціальні методи: 
історико-порівняльний, статистичний, ретроспективний та інші.  

Отже, у вітчизняному джерелознавстві другої половини XIX – 
20-х рр. XX ст. відбувалася успішна розробка різних питань дослідницької 
методики, у першу чергу пошуку, класифікації та використання джерел, 
визначення завдань дослідження зовнішніх ознак, подальший розвиток 
методики текстологічного аналізу, появи таких критеріїв джерельної 
інформації, як достовірність, повнота, новизна та цінність, перші уявлення про 
необхідність комплексного вивчення джерел у всьому їх різноманітті, у їх 
зв’язку та взаємозалежності тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Китиченко Т. С. Розвиток історичного джерелознавства в Україні 

(1840-ві – 1920-ті рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 
2018. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню становлення та 
розвитку історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.), 
переважно її теоретичної складової.  

З 1860-х рр. в університетах Російської імперії вперше стали викладатися 
окремі курси історіографії та джерелознавства Крім того, у вступних лекціях зі 
всесвітньої та російської історії, у навчальних посібниках, на семінарах 
В. Б. Антонович, Д. І. Багалій, М. М. Бережков, О. Г. Брікнер, 
П. В. Голубовський, М. П. Драгоманов, Ф. І. Леонтович, Є. М. Щепкін та інші 
викладачі розвивали теорію та методику історичного джерелознавства.  

Окрім педагогічної, архівна, музейна, археографічна робота науковців 
України 40-х рр. ХІХ –20-х рр. ХХ ст. сприяла остаточній інституціоналізації 
джерелознавства. Великий вплив на оформлення джерелознавства як наукової і 
безпосередньо навчальної дисципліни у підросійській Україні справило 
створення Київської археографічної комісії, Архіву давніх актів у Києві, 
Історичного товариства Нестора-літописця, Харківського та Одеського 
історико-філологічних товариств, Харківського історичного архіву, 
Харківського художнього музею і Музею Слобідської України та інших 
наукових установ.  

Трактуючи «історичне джерело» переважно як «пам’ятку минулого», учені 
вводили до наукового обігу свої специфічні класифікації історичних джерел. 
Історики другої половини XIX –20-х рр. XX ст. успішно розробляли й інші 
питання джерелознавчої методики, у першу чергу концепцію зовнішньої та 
внутрішньої критики. Найбільш широко застосовувалися загальнонаукові 
принципи об’єктивності, системності та такі методи як аналіз, синтез, історико-
порівняльний, статистичний, ретроспективний та інші. Подальший розвиток 
теорії історичного джерелознавства привів до появи таких критеріїв джерельної 
інформації, як достовірність, повнота, новизна та цінність, до визнання 
необхідності комплексного вивчення джерел у всьому їх різноманітті тощо. 

Ключові слова: історичне джерелознавство, теорія джерелознавства, 
історичне джерело, класифікації джерел, романтизм, позитивізм, марксизм, 
неокантіанство, дослідницькі принципи та методи, зовнішня та внутрішня 
критика. 
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АННОТАЦИЯ 

Китиченко Т. С. Развитие исторического источниковедения в Украине 

(1840-е – 1920-е гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.06 – Историография, источниковедение и специальные 
исторические дисциплины. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2018.  

Диссертационная работа посвящена комплексному изучению становления 
и развития исторического источниковедения в Украине (1840-е – 1920-е гг.), 
преимущественно его теоретической составляющей.  

Историки второй половины XIX – 20-х гг. XX вв. успешно разрабатывали 
разные вопросы источниковедческой методики, в первую очередь поиска, 
классификации и изучения источников.  

С 1860-х гг. в университетах Российской империи впервые стали читаться 
отдельные курсы историографии и источниковедения. Кроме того, во 
вступительных лекциях по всемирной и российской истории, в учебных 
пособиях, на семинарах В. Б. Антонович, Д. И. Багалей, М. Н. Бережков, 
А. Г. Брикнер, П. В. Голубовский, М. П. Драгоманов, Ф. И. Леонтович, 
Е. Н. Щепкин и другие преподаватели развивали теорию и методику 
исторического источниковедения.  

Кроме педагогической, архивная, музейная, археографическая работа 
ученых Украины 40-х гг. XIX – 20-х гг. ХХ вв. способствовала окончательной 
институционализации источниковедения. Большое влияние на оформление 
источниковедения как научной и непосредственно учебной дисциплины в 
подроссийской Украины оказало создание Киевской археографической 
комиссии, Архива древних актов в Киеве, Исторического общества Нестора-
летописца, Харьковского и Одесского историко-филологических обществ, 
Харьковского исторического архива, Харьковского художественного музея и 
Музея Слободской Украины и других научных учреждений. 

Трактуя «исторический источник» преимущественно как «памятник 
прошлого», ученые вводили в научный оборот свои специфические 
классификации исторических источников. Историки второй половины XIX – 
20-х гг. XX вв. успешно разрабатывали и другие вопросы источниковедческой 
методики, в первую очередь концепцию внешней и внутренней критики. 
Наиболее широко применялись общенаучные принципы объективности, 
системности и такие методы, как анализ, синтез, историко-сравнительный, 
статистический, ретроспективный и другие. Дальнейшее развитие теории 
исторического источниковедения привело к появлению таких критериев 
источниковедческой информации, как достоверность, полнота, новизна и 
ценность, к признанию необходимости комплексного изучения источников во 
всем их многообразии и т. п.  
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SUMMARY 
Kitіchenko T. S. Development of the historical source study in Ukraine 

(1840s – 1920s) – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in historical sciences (Doctor of Philosophy), 
specialty 07.00.06 «Historiography, Source Studies and Special Historical 
Disciplines». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex study of the formation and 
development of historical source study in the Ukraine (1840s – 1920s). 

In the process of research, we analyzed the historiography of this issue and 
clarified the state of its scientific development. In this connection, there are three 
stages in the history of the scientific study of the formation process and development 
of the historical sourse study and its theory in under-Russian Ukraine (1840s – 
1920s). In the pre-revolutionary period (1860s – 1910s) there appeared only the first 
fragmentary evaluations of that time’s new ideas on the methodology and methods of 
the historical source study. They are mostly in recension, bibliographic reviews and 
in the introduction to generalizing historical and source studies’ works. Researchers, 
supporters of the different models in historical writing, demonstrated a wide range of 
approaches to the development of various issues of the source theory (including – the 
individual groups’ study of the historical sources). But most historians of that time 
followed the positivist principles of working with historical sources, while giving 
preference to the act documents. 

Methodology and methods of the historical science in the Soviet era have 
undergone a significant evolution. In the first decade after the power seizure by the 
Bolsheviks in Ukraine, the pre-revolutionary scientific traditions were preserved. In 
particular, in the 1920s, some scholars (mostly older generations) continued to 
support non-Marxist historical concepts and apply a positivist method of working 
with historical sources.With the establishment of a totalitarian regime in the USSR at 
the end of the 1920’s, non-Marxist historical theories and source-study techniques 
became the object of criticism. Despite this, the main approaches to the study of 
historical sources developed during the pre-revolutionary period continued to be 
used. For example, the concept of external and internal critique remained generally 
accepted in the Soviet sources of literature until the 1960’s, and the act documents 
prevailed in the source base of most of that time’s historical works. The last period of 
Soviet historiography (1985–1991) is characterized by the gradual departure of 
scholars from the treatment of Marxism-Leninism as the only methodology and 
methods for the scientific research, and recognition of the importance of taking into 
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account the achievements of pre-revolutionary historians in the field of source study 
theory. 

For the modern stage of historiography development, a characteristic emphasis 
is placed on the various principles of working with the historical sources and a high 
evaluation of pre-revolutionary scientists’ contribution to the source study theory. 

In the dissertation all groups of historical sources used by us are described. 
Namely – 1) scientific works; 2) textbooks and lectures; 3) archaeological legends; 
4) public lectures, popular scientific publications; 5) personal origin sources. We used 
materials from the funds of the Central State Historical Record Office of Ukraine in 
Kyiv, the Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after 
V. I. Vernadsky, the State Archives of Odessa region, the Museum of History of the 
Kharkiv National University named after V. N. Karazin, department of book jottings, 
valuable editions and manuscripts of the Central Scientific Library of the Kharkiv 
National University named after V. N. Karazin. 

In the dissertation work its methodological toolkit is defined. The 
methodological basis of the study was revealed in the principles of historicism, 
objectivity, systemicity. In the dissertation a number of special historical methods are 
also used: historical-genetic, biographical, historical-comparative, problem-
historiographical, etc. 

In the dissertation the principles of systematization of historical sources in 
groups by scientists and their proposed classification are presented; different 
approaches to the development of the source criticism are considered; changes in the 
methodology of processing various groups of historical sources are shown; the 
evaluation of the contribution of under- Russian Ukraine historians to the formation 
of the national historical sources study and its methodological principles are given.  

Key words: historical source study, theory of source studies, historical source, 
classification of sources, Romanticism, Positivism, Marxism, Neo-Kantianism, 
research principles and methods, external and internal criticism. 
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