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Ю.В. Білая "Державоохоронні структури урядів А. Денікіна та П. Врангеля 
на Півдні України (1918-1920 рр.)'\ представлену на здобуття наукового

Дисертаційне дослідження 10.15. Білая присвячене дослідженню 

діяльності, стратегії та тактики контррозвідки та Державної варти Білого Руху 

на Півдні України у 1918-1920 рр.

Дисертаційне дослідження є актуальним в сучасних історичних умовах. 

Ми є свідками застосування різноманітних форм пропагандистських прийомів, 

до яких вдається РФ в умовах сучасної російсько-української гібридної війни. 

Інформація про викритих агентів, що займалися підривною діяльністю чи 

готували різноманітні теракти, не сходять зі сторінок преси чи ТУ.

Сьогодні, як і 100 років тому російські спецслужби чимало зусиль 

покладають на пропагандистську промивку мозків українців, що мало б 

сприяти наростанню конфліктності в українському суспільстві, поверненню 

України у лоно нео-імперії. Змінилися лише гасла, а не суть. Так, білогвардійці 

робили це під гаслами "Великой и неделимой России", а сучасні їх нащадки -  

під гаслами "Русского мира".

Як в 1919 р. за А. Денікіна, так і в 2014 р. відбулася спроба реанімувати 

імперський проект "Новоросія". У 1919 р. білогвардійці створили 

Новоросійську автономну область, а в 2014 р. заговорили про плани за 

допомогою місцевих референдумів створити "нову федеративну республіку 

Новоросія".

У 1920 р. Врангель змушений був, враховуючи настрої українців регіону, 

декларували відмову від цього курсу. Сьогодні глашатаї ІІоворосії притихли, 

але своїх планів не залишили.

Читаючи дисертацію, аналогії з сучасністю напрошуються постійно. 

Виникає риторичне запитання: "Коли ж історія стане вчителькою життя для 

нашого північного сусіда?".

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю  
07.00.01 -  історія України.



Отже, актуальність дослідження не викликає жодних заперечень. Увага 

автора до обраної проблематики цілком слушно зумовлена викликами 

сьогодення.

Структура дисертації відповідає меті дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, чотирьох розділів, 1 1 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і літератури та 8 додатків.

Автор опрацював широкий історіографічний доробок. На нашу думку, 

виважено визначено групи історіографії проблеми. Зазначаються характерні 

риси радянської, білоемігрантської та української діаспорної, сучасних 

української та російської історіографій.

Наукова значимість представленої до захисту дисертації полягає, також і 

в тому, що ІО.В. Білай залучив у сферу дослідження широке коло 

різноманітних за походженням і видовими ознаками інформаційних джерел. 

Список джерел та літератури дисертаційного дослідження включає 503 

найменування, з иих -  145 архівних справ з 10 архівів (50 фондів) -  з двох 

центральних архівів (ЦДАВО та ЦДАГО), п ’яти обласних (Державних архівів 

Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Донецької 

областей), Бердянського краєзнавчого музею (архіву) та двох архівів РФ 

(Російського державного військового архіву та Державного архіву РФ).

Автор зазначає, що "однією з незаповнених лакун" залишилися 

документи Державного архіву Автономної Республіки Крим (у зв’язку з 

анексією Криму). В ньому контексті цікаво як автору вдалося в умовах сучасної 

російсько-української війни опрацювати фонди російських архівів та 

Державного архіву Донецької області?

Потужно представлені у роботі матеріали періодичної преси. ІО.В. Білай 

використав матеріали більше 20 періодичних видань (білогвардійських, 

українських національних, більшовицьких та ін.).

В той же час:

-  В п.1.2 аналізуючи фонди ДАРФ, автор аналізує інформативні можливості 

Ф. 39749. Але цей фонд в списку джерел та літератури фігурує як фонд РДВА.
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Інші фонди ДАРФу, зазначені в списку джерел та літературі (Ф.Р. 446, Ф.Р. 

439, Ф.Р. 440) не проаналізовано взагалі.

-  На нашу думку, не досить коректно визначені територіальні рамки регіону. 

Автор їх обмежує Херсонською, Таврійською та Катеринославською 

губерніями. З позицій сучасної регіоналістики Південь України -  географічний 

простір, населений переважно українцями, який до 1917 р. включав також 

окремі райони Бесарабської губернії та Війська Донського з переважно 

українським населенням. Вони також становлять частину південноукраїнського 

регіону. Хоча дисертант в п.1.1 аналізує роботи, присвячені Бесарабії, також 

згадує діяльність контррозвідки Таганрозького округу Всевеликого Війська 

Донського (стор. 98), "Комітету порятунку Бесарабії" (с. 161) "Центру 

порятунку Бессарабії", "Бессарабської монархічної організації" (с. 90). 

-Зауваження щодо структури роботи. Дивно звучить назва п.2.3: "Сили (?) та 

засоби (?) державоохоронних органів Білого руху на Півдні України". У цьому 

параграфі мова йде про структуру, повноваження та напрями діяльності 

державоохоронних органів. До того ж, на нашу думку, цю інформацію 

логічніше було б подати в 2.1 та ознайомити читача з структурою 

державоохоронних органів Білого руху на початку роботи.

У підрозділі 1.3 дослідник дає визначення ключовим поняттям, що 

використовуються в роботі: "Білий рух", "державоохоронні органи",

"спецслужби", "контррозвідка", "підривна діяльність".

-В  роботі зустрічаються незрозумілі терміни та поняття: партизанські 

загони більшовиків (с. 98), напівпартизанські загони Махна (с. 98), партизани- 

анархісти Махна (с. 101), "зелені" партизани (с.88, 115, 149). Отже, автор 

сміливо використовує термін "партизани" щодо більшовиків, махновців, 

зелених. Можливо автор іде за джерелами, однак на нашу думку, більш 

доречним щодо махновців та зелених є використання термінів 

"повстанці","учасники повстанських загонів". Наступний термін: "малий

землевласник-селянин" (с. 127) (краще використати термін "дрібні

землевласники"). Згадуються і "українські підпільники" (с. 79). Терміни



"партизани" та "підпільники" традиційно використовуються істориками щодо 

періоду II Світової війни.

Отже, в п. 2.1. автор проаналізував як вплинуло на роботу 

державоохоронних органів ставлення ватажків Білого руху до національного, 

зокрема, українського питання. Так, за Денікіна, який відзначався жорсткою 

антиукраїнською політикою та повернув на адміністративну карту Новоросію, 

діяльність державоохоронних органів відзначалася масовими репресіями та 

терором. А Врангель, який намагався змінити вектор білогвардійського руху, 

реформував державоохоронні органи, зосередивши їх роботу на пошуку шляхів 

співпраці з українськими та іншими національними організаціями.

Сильною стороною цього розділу є аналіз ставлення до українського 

питання Денікіна, Врангеля, Краснова та ін. лідерів білогвардійського руху. 

Значна частина роботи присвячена саме денікінському режимові на Півдні 

України. Показовими були зміни адміністративного устрою у 1919 р. 

Відновлюється імперський проект "Новоросія" у формі Новоросійської 

автономної області з центром в Одесі. Відверта антиукраїнська політика 

Денікіна не дала жодних шансів на організацію спільної антибільшовицької 

військової кампанії Скоропадського та Денікіна. Це мало трагічні наслідки для 

обох сторін.

Окрема змістовна частина роботи присвячена діяльності ОСВАГ 

(Освідомче Агентство). Автор доводить, що Південь став одним з головних 

майданчиків для застосування пропагандистських технологій ОСВАГ. 

Аналізуються форми діяльності (видання псевдоукраїнських та 

псевдобільшовицьких газет та листівок та ін.) та прорахунки в роботі. 

Зазначається, що селянам та робітникам більш близькими виявилися лозунги 

більшовиків "Землю -  селянам; заводи, фабрики -  робітникам", ніж 

білогвардійські -  "За єдиную и неделимую Россию". Серед причин 

неефективної роботи ОСВАГ' називаються: недофінансування, непрофесійність 

співробітників, психологічна деформація більшої частини офіцерства, 

відсутність організацій на селі, низький рівень * розуміння ментальності 

населення регіону тощо.

4



Характеризуються зміни в діяльності ОСВАГ за Врангеля. Тоді було 

взято курс на співпрацю з українським та іншими національними рухами.

Автор пише про недовіру населення до контррозвідки Білого руху у 

1919 р. З одного боку, позбавлялися фінансової підтримки українські школи, а з 

іншого українцям пропонувалася співпраця на засадах спільних інтересів. Це 

взаємовиключні речі.

-Погано налагоджена агітація білогвардійців (у порівнянні з 

більшовиками та махновцями) визначається автором як причина провалу 

мобілізації (с.78). ГІа нашу думку, це дещо спрощений підхід. Крім названої, 

причинами також були: шлейф життя в межах Російської імперії "за царя", 

втома від війни, досвід життя за української влади (саме українське село давало 

найбільші відсотки підтримки українських списків на Всеросійських та 

Всеукраїнських Установчих зборах) тощо.

-Характеризуючи в III розділі боротьбу сил безпеки проти українського 

національного руху, автор зазначає, що в умовах денікінського режиму, жителі 

міст підтримували (у переважній більшості) українські режими (с.109). На 

основі яких даних зроблено цей висновок? Результати виборів до 

Всеросійських та Всеукраїнських установчих зборів свідчили про інше. За 

списки всеросійських партій (есерів, соціал-демократів, кадетів та ін.) 

голосувало в містах Півдня значно більше, ніж за українські списки. В Одесі, 

наприклад, на виборах до Всеросійських Установчих зборів на першому місці 

був список єврейського блоку, на другому -  більшовиків, а на третьому -  

українських соціал-демократів. По Херсонському виборчому округу українські 

партії зайняли третє місце, поступившись більшовикам та кадетам. 

Узагальнюючі дані свідчать, що в найбільших містах регіону (Одесі, 

Катеринославі, Херсоні, Миколаєві) список УПСР і УСДРІІ на виборах до 

Всеросійських Установчих зборів здобув лише 9,3% голосів.У повітових 

центрах і дрібних містечках, де було більше українців, підтримка Центральної 

Ради була дещо відчутнішою (список УПСР і УСДРП одержав у 

Новомосковську 55,8%, а в Олександрівську -  23,3%, Єлисаветграді -  18, 1%). 

П. Христюк писав: "Міста України із самого початку революції в більшості
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своїй зайняли ворожу до українського відродження позицію, або, у ліпшому 

разі, позицію повної негації, ігнорування". Сумніваюся, що ситуація на 1919 рік 

кардинально змінилася. На нашу думку, не можна говорити про підтримку 

жителями міст (у переважній більшості) українських режимів (с. 109).

На сторінках роботи автор неодноразово зазначає, що Державна варта та 

інші державоохоронні органи діяли виключно в містах, а в сільській місцевості 

виник військово-політичний вакуум. Виділяються етапи у боротьбі спецслужб 

проти української влади. Аналізуються об’єктивні (непрофесіоналізм більшості 

офіцерів спецслужб, заполітизованість, забюрократизованість, управлінський 

хаос та ін.) та суб’єктивні чинники (серйозні зовнішньополітичні прорахунки 

білогвардійських лідерів, свавілля військових генерал-губернаторів та ін.), які 

негативно вплинули на діяльність державоохоронних органів.

Окремий параграф (4.1) роботи присвячено аналізу взаємовідносин між 

білогвардійськими державоохоронними органами та німцями-колоністами, 

кримськими татарами, євреями та греками. Автор відзначає, що більшість 

кримських татар відмовлялася співпрацювати з денікінцями, роблячи ставку на 

Туреччину або українську владу.

Визначається різниця у ставленні до різних національних груп за 

денікінського та врангелівського режимів. Отже, Врангель закликав до 

співпраці не лише українців, а й з інші національні групи. Йшла робота по 

формуванню у складі врангелівської армії декількох українських підрозділів, 

що воювали під українським національним прапором (Курінь 

Катеринославського повстанського Коша “Визволення України”, 

Олександрівський курінь “Чорна хмара”, Мелітопольський курінь). У складі 

Державної варти діяли загони німців-колоністів. Вони надавали велику 

фінансову підтримку державоохоронним органам. Змінилися настрої татар. В 

Криму існували підпільні осередки спецслужб, що складалися з кримських 

татар.

Окремі сюжети в роботі присвячено участі ОСВАГ, армії, контррозвідки 

та Державної варти у пропагуванні антисемітських настроїв та антиєврейських 

діях.
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Однак, у дисертації не аналізується чи існували за Денікіна чи Врангеля 

спроби залучення до співпраці інших національних груп, що компактно 

проживали в регіоні (поляків, болгар та ін.).

-Н е можна погодитися з твердженням автора, що армія Махна була 

"однією з течій українського національного визвольного руху" (с. 187).

Пишеться і про "український рух анархістського спрямування" (с.136). Це 

подається як аксіома без аргументів чи то посилань. Категорично незгодна. 

Махновщина була ідейно ближчою до більшовиків. А спроби створити 

тимчасові угоди про співпрацю у махновців були як з українськими силами так 

і більшовиками.

Робота має 8 додатків. Це і наказ Головнокомандувача А. Денікіна про 

формування окремих частин Державної варти; перелік встановлених керівників 

контррозвідувальних осередків Білого руху у регіоні; і схематичні зображення: 

державоохоронних сил Білого руху, структур Державної варти; побудови 

контррозвідувальної служби на Півдні України. Безумовно, додатки збагатили 

дане дослідження.

-Однак не у всіх додатках вказано на основі яких архівних фондів та 

справ їх складено. Зазначено лише: "Складено автором на основі джерел 

Державних архівів Одеської, Запорізької, Донецької, Миколаївської областей, 

Російського Державного військового архіву"

-Робота має стилістичні огріхи та помилки. Зокрема, в історіографічному 

описі на стор. 18, автор характеризуючи погляди О. Єгорова, а чомусь 

посилається на Ю. Котляра. У списку джерел та літературі №№ 496-499 йдуть 

не за алфавітом. У ключових словах анотації (с. 3) та на с.85, 121 зустрічаємо 

"південь України", а далі по роботі -  Південь України (з великої П). Неохайно 

виконано список умовних скорочень. Гак і не подані пояснення скорочень УНР 

та УІДР.

Незважаючи на висловлені зауваження, подана на розгляд праця нами 

оцінюється позитивно.
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Насамкінець дисертації ІО.В. Білай зробив ґрунтовні висновки й 

узагальнення, які підвели загальний підсумок роботи як, безперечно, нового та 

оригінального дослідження.

Автореферат цілком відповідає основним постулатам дисертації, 

відповідає встановленим вимогам, а всі основні результати дослідження 

відбито в 19 публікаціях, з них -  5 статей дисертанта у фахових виданнях та 1 

стаття у зарубіжному виданні.

Дисертація Юрія Вікторовича Білая "Державоохоронні структури урядів 

А. Денікіна та П. Врангеля на Півдні України (1918-1920 рр.)" є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному науково- 

теоретичному рівні. Основні положення і висновки дисертації апробовані у 

авторських публікаціях, у виступах на 14 міжнародних, всеукраїнських 

конференціях та науково-методичних семінарах (з них -  2 закордонні: у м. 

Таганрог 2013 р. та м. Люблін 2017 р.).

Актуальність і рівень розкриття поставлених проблем, новизна дисертації 

і ступінь обгрунтованості винесених на захист наукових положень цілком 

відповідає вимогам "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами), а її автор -  Білай Юрій Вікторович заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  

історія України.

Офіційний опонент: 

доктор історичних наук, 

професор кафедри історії 

України Запорізького 

національного університету
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