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офіційного опонента на дисертацію Білан Юрія Вікторовича 

«Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля на Півдні 

України (1918-1920 рр.)», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Тема дисертації стосується військової агресії російських білогвардійців 

проти України в 1918 -  1920-х рр., тому є актуальною в контексті військово- 

політичного протистояння з Російською Федерацією на сучасному етапі 

державотворення. Нині на теренах України, відбуваються події, які є 

подібними з добою визвольних змагань 1917 -  1921 рр. Знову активну роль у 

розгортанні військової агресії Росії на теренах України відіграють спеціальні 

служби Російської Федерації, які використовують гасла та термінологію 

ЗСТІР періоду 1918 -  1920 рр., що заперечують ідею незалежності та 

соборності України. Тому аналіз діяльності державоохоронних структур 

Росії на теренах Півдня України, ворожих до розбудови української 

державності в 1918 -  1920-х рр., є темою важливою та суспільно значущою 

для істориків та працівників структур, які вивчають тактику дій спеціальних 

служб Росії стосовно України.

Автор чітко визначив актуальність, об’єкт, предмет, наукову новизну, 

практичне значення, мету та обгрунтував хронологічні і територіальні межі 

дослідження. Структура роботи підпорядкована меті дослідження.

У репрезентативно змістовому першому розділі подано 

історіографічний огляд, розглянуто джерельну базу та визначено 

методологію дослідження. У першому підрозділі автором систематизовано 

представницький історіографічний масив за хронологічним принципом, а 

саме: 1) радянська історіографія (1920-1991 рр.); 2) білоемігрантська

історіографія; 3) українська діаспорна історіографія; 4) українська 

національна історіографія (починаючи з 1991 р.); 5) російська сучасна 

історіографія (починаючи з 1991 р.). У той же час у рамках кожного з
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означених періодів було проведено додаткову систематизацію за двома 

напрямами: Г) праці, що мають вузькоспеціальну тематику, тобто

безпосередньо стосуються державоохоронних структур Білого руху на Півдні 

України; 2) роботи, які опосередковано висвітлюють означену нами тему 

дослідження. Це дало змогу не тільки впорядкувати історіографічний масив, 

а й визначній доробок автора в розробку проблематики діяльності 

білогвардійських державоохоронних структур на Півдні України.

У другому підрозділі автором охарактеризовано та класифіковано 

масив джерел з теми дослідження. Основу репрезентативної джерельної бази 

склали джерела, поділені на неопубліковані й опубліковані. Відзначимо, що 

ІО. В. Білаю вдалося проаналізувати доволі представницький перелік джерел, 

використовуючи не лише архівні документи ,а й матеріали засобів масової 

інформації того часу, мемуари, щоденники тощо.

У третьому підрозділі «Методологія дослідження» Юрій Вікторович 

Білай перерахував методи, використані ним під час дослідження, довів, що 

застосував різноманітний науковий інструментарій, поєднуючи як 

традиційні для історичного дослідження методи, так і міждисциплінарні.

У другому розділі дисертант аналізує проблеми розбудови системи 

державоохоронних структур Білого руху. Зокрема, в підрозділі «Ідеологічна 

страгегема білогвардійського уряду та державоохоронні органи», автор 

намагався встановити особливості ідеологічної компоненти Білого руху, що 

прямо впливала на діяльність державоохоронних структур урядів А. Денікіна 

та 11. Врангсля. Дисертант спромігся окреслити у підрозділі не тільки 

загальний ідеологічний концепт білогвардійства як соціальної, військової та 

політичної течії, а й його видозміну, що відбувалася в рамках діяльності 

державоохоронних структур.

Автор довів, що головним елементом агітації та пропаганди у структурі 

білогвардійських сил безпеки було Освідомче агентство (ОСВАГ), де 

намагалися поєднати роботу міністерства інформації та пропаганди, таємної 

поліції, цензурного комітету й окремих відділів Генерального штабу.
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Важливим аспектом дослідження ідеологічного концепту 

білогвардійців стала констатація неспроможності ідеологів, військового 

керівництва та службовців сил безпеки виробити спільну стратегію боротьби 

з ворожими державними й мілітарними утвореннями в регіоні, а також 

нездатність подолати конфлікти між різними службами державоохоронних 

органів.

У підрозділі «Аналіз структурних елементів державоохоронних органів 

Білого руху на Півдні України» дисертант окреслив загальний масив 

структурних елементів, створених у рамках розбудови системи сил безпеки. 

Дослідником встановлено, що незважаючи на наявні протиріччя між 

керівниками Білого руху в питанні розбудови сил безпеки , державоохоронні 

органи були переважно впорядковані вже до середини 1919 р. Але під час 

розбудови системи сил безпеки широко розповсюдженою практикою було 

дублювання повноважень Державної варти та контррозвідувальних структур. 

Це призводило до конфлікту інтересів та протистояння між керівниками 

підрозділів, що в свою чергу заважало займатися своїми прямими 

обов’язками. Крім того, у багатьох повітах структури сил безпеки не були 

створені, що пояснюється нестабільною військово-політичною ситуацією та 

тим, що деякі адміністративні одиниці часто переходили з рук в руки.

У підрозділі «С или  т а засоб и  д ер ж а во о хо р о н н и х  о р га н ів  Б іло го  р у х у  на  

П івдні»  автору на основі документальних джерел вдалося реконструювати 

перелік сил і засобів державоохоронних органів Білого руху, що діяли в тому 

числі на Півдні України. Це дозволило в повній мірі встановити масштаби 

створеної системи сил безпеки та її дієвості. Зокрема, автором встановлено 

повний перелік державоохоронних структур, до яких входили контррозвідка, 

філерська служба, Державна варта, ОСВАГ, агентурна мережа та інститут 

позаштатних співробітників. Дисертантом, на основі документальних даних 

були реконструйовані штатні розписи державоохоронних структур в різних 

частинах Півдня України.

У третьому розділі «Цілі державоохоронних структур та боротьба проти
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основних стратегічних опонентів» автор концентрує увагу на цільових 

аспектах діяльності державоохоронних структур Білого руху на Півдні 

України у 1918-1920 рр. Зокрема, у підрозділі «Стратегічні цілі сил безпеки 

Білого руху на Півдні» встановлено, що стратегічна мета державоохоронних 

структур на теренах регіону не була сталою, а змінювалася відповідно до 

загальної ситуації на фронті, зовнішньополітичної та внутрішньополітичної 

ситуації. Також з’ясовано, що керівництву державоохоронних структур 

Білого руху вдалося виробити генеральну стратегію, яка у свою чергу 

поділялася на кілька окремих ліній.

Так, автором визначено, що стратегічними цілями спецслужб 

білогвардійців були підрив сил супротивника; покращення своєї матеріально- 

технічної бази; використання корупції та незадоволених режимами своїх 

супротивників; намагання створити власну ефективну систему державного 

управління; знищення політичних супротивників в тилу власної держави; 

попередження та боротьба із сепаратизмом.

У підрозділі «Боротьба сил безпеки Білого руху проти українського 

національного руху та підпілля на Півдні» встановлено, що в діях 

державоохоронних органів Білого руху яскраво простежується прихильність 

керівництва Білого руху до традиційних методів діяльності спеціальних 

служб. 11,е яскраво ілюструється кроками як армії, так і сил безпеки на Півдні 

України. Керівництво Збройних Сил Півдня Росії усвідомлювало, що 

соціальна база різного роду політичних режимів на Півдні України, у тому 

числі більшовицького, набагато ширша, ніж їх власна. Саме задля цього 

державоохоронні структури встановили на Півдні України терор щодо 

нроукраїнських організацій, атмосфера якого мало відрізнялася від 

«червоного» терору.

Автор констатує, що створення доволі численної агентурної мережі 

допомагало протидіяти утвердженню української державності як на зовнішній 

арені, так і у внутрішньому полі. На протидію українському національному 

рухові були кинуті сили усіх державоохоронних структур. Саме
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співробітниками державоохорониих структур Білого руху де-факто був 

встановлений режим «білого терору» щодо українського національного руху, 

і в той же час вони намагалися співпрацювати із ним. Це можна пояснити 

тим, що більшість українських діячів і представників культурних організацій 

були соціалістами та «сепаратистами» в очах білогвардійців або 

«мазегіинцями» як представники колишнього гетьманського уряду.

У підрозділі «Більшовизм та державоохоронні органи Білого руху на 

Півдні України» автор доводить, що діяльність державоохорониих структур 

Білого руху з нейтралізації більшовицького підпілля носила характер 

системної акції, що мала на меті придушення спротиву в тилових районах 

білогвардійських військ. Незважаючи на ряд успішних операцій, автор робить 

висновок, що методи протидії більшовицькому підпіллю не вирізнялися 

особливою новизною та копіювалися з методології протидії диверсійній 

роботі під час Першої світової війни. Саме через невідповідність методів 

боротьби з реаліями внутрішнього конфлікту, небажання командування 

оновлювати методи роботи та принципи діяльності державоохорониих 

структур, роздуті штатні розписи, корупцію та низьку кваліфікацію кадрового 

складу, державоохоронні структури Білого руху не змогли адекватно 

реагувати на загрози з боку більшовицького підпілля, не зважаючи на доволі 

активну й системну роботу зі збору й аналізу інформації.

Дослідник стверджує, що ситуація протидії більшовикам стала 

критичною після переходу влади до П. Врангеля. Це зумовлено тим, що 

останній намагався реформувати державоохоронні структури, ліквідувавши ті 

з них, які не довели власну ефективність, а це у свою чергу призвело до того, 

що більшість осередків спецслужб припинили виконувати посадові обов’язки.

У четвертому розділі «Державоохоронні структури, національні меншини 

та іррегулярні військово-політичні формування» автор фокусує увагу на 

дослідженні питання співпраці та протистояння державоохорониих структур з 

різними військово-політичними формаціями, що носили локальний 

територіальний характер. Головною стратегемою командування армії,
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державоохоронних структур і політичних лідерів щодо населення всіх 

захоплених територій було пропагування тези про «єдину, неподільну і сильну 

Росію».

У підрозділі «Державоохоронні структури та національні меншини» автор, 

дослідивши специфіку діяльності державоохоронних структур щодо 

національних меншин, виділив декілька особливостей. Переважна частина 

представників національних меншин була налаштована на укладання 

ситуативних союзів із представниками усіх ворогуючих між собою сторін. У той 

же час, автор констатує, що режими А. Денікіна П. Врангеля не спромоглися 

виробити комплексну стратегію щодо національних меншин на теренах 

південноукраїнського реї іону.

У підрозділі «Державоохоронні структури Білого руху та РПАУ (м)» автор 

дійшов висновку, що протягам всієї історії повстанського руху анархістам 

вдалося створити досить ефективну систему контррозвідки тактичного 

(місцевого) рівня, сформувати службу філерів, агентурну мережу, яка оперативно 

надавала інформацію та сприяла веденню бойових дій і могла активно ефективно 

протидіяти білогвардійським силам безпеки.

І [ротидія державоохоронних структур Білого руху повстанським силам 

безпеки була досить тривалою і жорсткою, але не досить результативною для 

білог вардійців. Це насамперед пов’язано із тим, що анархісти мали широку 

підтримку місцевого населення, у той час як білогвардійці вважалися у селян 

ворогами.

Висновки з проведеного дослідження в цілому співпадають з 

поставленими дисертантом завданнями, є логічними і науково 

обгрунтованими. Список використаних архівних джерел та літератури (в 

тому числі електронних ресурсів) є достатньо репрезентативним. Розісланий 

зацікавленим інституціям та особам автореферат відповідає змістові 

дисертації, їх висновки й основні положення є. ідентичними.
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Схвально оцінюючи науковий доробок Ю. В. Білая, викладений у 

дисертації, повинен висловити також певні зауваження до її тексту, 

представленого на захист.

У переліку умовних скорочень хронологічні рамки УНР автором 

визначені чомусь як 1917 -  1918 р, хоча в 1919 -  1920 р. УНР ще існувала як 

державне утворення та учасник міждержавних відносин (с. 11).

Верхня межа хронології дослідження виглядала б більш 

аргументованою, якби була позначена часом початку діяльності 

державоохоронних структур ЗСПР на Півдні України, а не часом їх 

заснування (с. 13).

Не можна стверджувати, що автору вдалося опанувати і адекватно 

представи ти в роботі всю історіографію проблеми. Зокрема, Ю. В. Білай не 

використав грунтовних досліджень Михайла Ковальчука, знаного дослідника 

теми військового протиборства між ЗСПР та ДА УНР, українськими 

повстанцями та махновцями. М. Ковальчук є автором двох монографій, які 

стосуються військових дій ЗСПР на Півдні України, написаних на солідній 

джерельній базі архівів РФ, Польщі, США, українських архівів, які 

безпосередньо стосуються впливу державоохоронних органів ЗСПР на хід 

військових операцій проти ДА УНР та повстанців в 1919 -  1920-х рр. Тому 

слабкообгрунтованим виглядає закид Ю. В. Білая щодо відсутності 

системності та узагальненості в працях М. Ковальчука. Цього вдалося б 

уникнути, якби дисертант опрацював не дві статті цього автора, а дві 

монографії : «Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне 

протистояння», яка нараховує 576 сторінок, з них опублікованих документів 

сто п’ятдесят дві сторінки, та «Без переможців: Повстанський рух в Україні 

проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. -  лютий 

1920 р.)» (с. 30-31).

Список сучасної російської історіографії варто було б доповнити книгою 

Андрія Ганіна, відомого дослідника цієї проблематики. Зокрема, використати 

його книгу «7 «почему» Российской гражданской войньї», у якій чимало
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уваги приділено діяльності білої контррозвідки та використано нещодавно 

розсекречені архіви спецслужб.

Також необхідно зауважити про недоліки в опрацюванні та 

використанні джерельної бази. Так повз увагою Ю. В. Білая опинилися 

опубліковані спогади українських контррозвідників М. Чеботаріва та 

І. Вислоцького, які б дозволили краще простежити боротьбу спецслужб 

воюючих сторін.

В окремих випадках автору бракує посилань на джерела. Зокрема, на 

с. 189 у випадку, коли дисертант пише про використання білими агітаційних 

матеріалів проти махновців, але не наводить ані їх прикладів, ані вказує на 

конкретні документи. Це лише один з прикладів, хоча джерельна база 

дослідження є доволі репрезентативною.

У розділі 4 «Державоохоронні структури національні меншини та 

іррегулярні військово-політичні формації», підрозділ 4.2 

«Контррозвідувальна діяльність білогвардійців проти РПАУ (м)» не 

підтверджується джерелами думка автора, що Н. Махно був чи не єдиним 

представником «отаманщини», який, на відміну, від інших повстанців 

«ніколи не мав навіть ситуативних відносин» з білими (с. 187). Насправді, це 

не відповідає фактам. З усіх українських повстанців національної течії, 

тільки Ілько Струк у 1919 р. під впливом обставин перейшов на бік ЗСПР. 

Інших епізодів переходу українських повстанців, які підтримували і 

конфліктували з УНР, на бік білогвардійців невідомо.

Крім того, постає питання: а що саме автор розуміє під явищем 

«отаманщини» і в якій історіографічний традиції він використовує це 

поняття?

Трапляються неточності і в посиланнях на праці істориків, які 

використовує автор у дисертації. Зокрема, на с. 188 Ю. В. Білай пише про 

факт співпраці махновців з білогвардійцями вже в квітні 1918 р., 

посилаючись на працю відомого історика Владислава Верстюка
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«Махновщина», однак на вказаних сторінках цієї книги інформації про 

подібну співпрацю не виявлено.

Потребує пояснення епізод, про який пише автор на с. 197. «На 

початку 1919 р. П. Врангель, дізнався через контррозвідку про те, що 

Н. Махну більшовики пропонують територію Кримського півострова в обмін 

на допомогу у розгромі білогвардійців. Порадившись з своїм штабом, 

генерал відправляє через контррозвідників Н. Махну листа з з подібною 

пропозицією, однак території обіцяє в рамках частини колишньої 

Катеринославської губернії». Автор знову посилається на вже згадану 

монографію В. Верстюка «Махновщина», але на зазначених сторінках 

інформації про цей факт знову не вдалося віднайти.

Також в тексті дисертації трапляються посилання конкретні факти з 

окремих монографій, але без зазначення сторінок.

Загалом треба визнати, що у тексті дисертації трапляються друкарські 

та стилістичні помилки, пропущені або переставлені окремі літери, слова, 

неузгоджені відмінки, що іноді утруднює розуміння авторської думки та 

логіку викладу. Також недостатньо уваги дисертант приділив уніфікації 

термінології та вживаних скорочень.

Разом з тим висловлені зауваження, поза сумнівом, не можуть суттєво 

вплинути на загальну оцінку здійсненого пошукувачем дослідження, що є 

цілком позитивною. Зміст дисертації свідчить, що поставлена мета 

дослідження досягнута, а сформульовані завдання -  виконані. Положення й 

висновки роботи випливають з методологічних засад, зазначених у вступі, 

базуються на повноцінній джерельній базі, є науково виваженими й 

аргументованими. Представлена на захист дисертація Ю. Білая — 

«Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та ГІ. Врангеля на Півдні 

України (1918-1920 рр.)» є самостійною фаховою працею, яка засвідчує 

здатність пошукувана проводити наукове дослідження та дотримання інших 

вимог, сформульованих МОН України і затверджених відповідними 

урядовими актами, іншим вимогам до дисертацій, висунутих на здобуття
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наукового ступеня кандидата наук. Дисертація заслуговує на позитивну 

оцінку, а її автор -  на присвоєння наукового ступеня кандидата історичних 

наук.

Старший викладач кафедри теорії 
і методики середньої освіти,
КЗ «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», 
кандидат історичних наук

0*. Н
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