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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження визначається: 

важливістю історіографічного узагальнення новітнього етапу дослідження 

вітчизняними вченими історії створення та діяльності розвідки і контррозвідки 

України у 1917–1991 рр.; 

значущістю історичного досвіду для професійної підготовки та національно-

патріотичного виховання фахівців сектору безпеки України; 

необхідністю критичного використання історичного досвіду з метою 

удосконалення форм і методів розвідувальної та контррозвідувальної діяльності 

сектору безпеки і оборони України. 

Виходячи з актуальності теми дослідження, дисертантом сформульовано 

наукове завдання, яке полягає у вивченні сутності та змісту новітньої вітчизняної 

історіографії створення та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–

1991 рр. 

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

виконано за науковим напрямом – «дослідження історії спецслужб», перед-

баченим пунктом 21 наказу Служби безпеки України (СБ України) від 6 листопада 

2013 р. № 452 «Про затвердження Основних напрямів наукових досліджень у 

системі Служби безпеки України», відповідно до пунктів 18.1, 18.2 «Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень Національної академії 

Служби безпеки України на 2013–2017 роки», пункту 17.1 «Плану наукової 

діяльності Національної академії Служби безпеки України на 2015 рік». 

Дисертант взяв участь у виконанні науково-дослідної роботи за спеціальною 

тематикою, номер державної реєстрації 0116U000070T, в якій підготував матеріали 

щодо використання здобутків новітньої вітчизняної історіографії спецслужб 

України в інформаційній сфері в умовах загострення оперативної обстановки. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є з'ясування стану, 

повноти і достовірності вивчення і висвітлення історії створення та діяльності 

розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. на основі комплексного 

історіографічного аналізу праць сучасних вітчизняних учених. 

Задля досягнення мети дослідження передбачається вирішити такі задачі: 

з’ясувати стан наукової розробки теми, охарактеризувати джерельну базу 

та методи дослідження; 

проаналізувати новітні дослідження вітчизняних вчених з історії створення 

та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. 

виявити провідні напрями дослідження історії розвідки і контррозвідки 

України як складової військової історії України ХХ ст.; 

підготувати рекомендації щодо подальшого дослідження історії розвідки і 

контррозвідки України. 

Об’єктом дослідження є сукупність основних груп історіографічних 

джерел про історію створення та діяльності розвідки і контррозвідки України у 

1917–1991 рр. 

Предметом дослідження є історіографічний процес в Україні 1991–

2016 рр., провідні напрями зародження, становлення і збагачення наукових знань 
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про історію створення та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–

1991 рр. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали 

принципи об’єктивності, науковості, системності та історизму. Загальнонаукові 

методи дослідження (аналіз, синтез та порівняння) дозволили розкрити зміст та 

складові сучасних вітчизняних історіографічних досліджень історії спецслужб 

України. Методи історичної науки (історико-порівняльний, історико-системний, 

історико-статистичний) сприяли розкриттю інституціональних основ, а також 

визначенню провідних напрямів дослідження історії розвідки та контррозвідки у 

загальному контексті студіювання військової історії України ХХ ст. Методи 

наукознавства дозволили виявити еволюцію сучасного етапу наукового пізнання 

минулого спецслужб України. 

Хронологічні межі дослідження визначаються, по-перше, власне військово-

історичним наповненням періоду 1917–1991 рр. – від початку створення та 

діяльності українських національних спецслужб до припинення діяльності 

радянських органів державної безпеки в Україні. По-друге, під хронологічними 

межами новітньої вітчизняної історіографії розуміється період 1991–2016 рр. 

Вибір нижньої межі дослідження історіографічного процесу пов’язаний із 

стрімким зростанням наукового й суспільного інтересу до попереднього досвіду 

створення та діяльності розвідки і контррозвідки України, відкриттям доступу до 

раніше засекречених першоджерел. Верхня межа дозволяє розкрити особливості 

поточного етапу розвитку наукових знань з історії створення і діяльності 

спецслужб України. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

під час вирішення наукового завдання, яке раніше не розглядалося військово-

історичною наукою, у дисертації: 

вперше: 

здійснено комплексний аналіз новітньої вітчизняної історіографії створення 

та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр., зокрема наукових 

праць, в яких використано інформацію з грифом обмеження доступу; 

здійснено класифікацію історіографічних джерел за видом наукових 

видань, що висвітлюють історію створення та діяльності розвідки і контррозвідки 

України у 1917–1991 рр.; 

проаналізовано джерелознавчі праці з історії розвідки та контррозвідки 

України у 1917–1991 рр.; 

удосконалено підходи до розуміння місця історії розвідки та контррозвідки 

у військовій історії України ХХ ст.; 

набула подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення та 

висновки дисертації можуть бути використані при підготовці узагальнюючих 

наукових праць з історії спецслужб України, для наукового забезпечення 

викладання навчальної дисципліни «Історія розвідки та контррозвідки України», 

професійної підготовки та національно-патріотичного виховання фахівців 

сектору безпеки України, а також удосконалення організації профільних наукових 

досліджень у системі СБ України. Результати дисертаційного дослідження 
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впроваджені в освітній процес Національної академії (НА) СБ України, систему 

підвищення професійного рівня співробітників СБ України, практичну діяльність 

СБ України в умовах загострення оперативної обстановки (акти про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження: від 16 червня 2015 р. 

№ 6/7966, від 17 червня 2015 р. № 7/1-7923, від 19 листопада 2015 р. № 50/3365, 

від 16 вересня 2016 р. № 29/1/6-9037). 

Особистий внесок здобувача. Одержані результати дослідження, їх 

публікація виконані автором самостійно, за виключенням статті, підготовленій у 

співавторстві з Д.В. Вєдєнєєвим «Новітня вітчизняна історіографія діяльності 

розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української 

повстанської армії у 1920–1950-х рр.». У ній дисертантом висвітлено розвиток 

вказаної тематики та розкрито основні групи історіографічних джерел, що 

висвітлюють розвідувальну та контррозвідувальну діяльність національно-

визвольних рухів за державну самостійність України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені та обговорені на засіданнях і спільних семінарах 

спеціальної кафедри історії національних спецслужб, кафедри теорії та історії 

держави і права, науково-організаційного центру НА СБ України; науковій 

конференції «Удосконалення наукової діяльності Національної академії Служби 

безпеки України: проблеми та перспективи» (Київ, 24 січня 2012 р.); Міжнарод-

ній юридичній науково-практичній Інтернет-конференції «Національна правова 

система в умовах формування європейського правового простору» (Київ, 

10 жовтня 2012 р.); Всеукраїнській науковій військово-історичній конференції 

«Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття» (Ужгород, 5–6 червня 2014 р.); 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління інфор-

маційною безпекою держави» (Київ, 18 березня 2016 р.); науково-практичній 

конференції «Актуальні питання організації та забезпечення військово-патріо-

тичного і професійного виховання фахівців сектору безпеки України» (Київ, 

29 квітня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

оприлюднені у 15 працях: 10 наукових статтях, 7 з яких опубліковано у фахових 

виданнях (у тому числі 1 у міжнародному виданні), 5 матеріалах наукових та 

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації підпорядкована досягненню мети та вирішенню 

задач дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 265 сторінок, обсяг 

основного тексту 167 сторінок. Список використаних джерел складається з 943 

найменувань. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

наукове завдання, визначено об’єкт, предмет, мету і задачі дослідження, 

обґрунтовано його хронологічні межі, вказано наукову новизну і практичне 
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значення отриманих результатів, наведено відомості щодо апробації та 

впровадження результатів дослідження у практику. 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методи дослідження» 
складається з чотирьох підрозділів і містить загальну характеристику стану 

наукової розробки теми, інституціональної історіографії, структури та інфор-

маційних можливостей використаного джерельного комплексу, застосованих 

методів дослідження, висновків розділу. 

Автором на основі аналізу наявних праць історіографічного характеру 

окреслено загальний стан і повноту наукової розробки теми дисертації, 

обґрунтовано доцільність її подальшого дослідження. 

До початку 1990-х рр. в історіографії державного будівництва та військової 

історії був практично відсутній такий напрям наукових досліджень, як 

студіювання історії спецслужб національних форм державності в Україні. 

Перший аналіз історіографії становлення і функціонування національних 

спецслужб періоду Української революції 1917–1921 рр. здійснив В.С. Сідак. 

Студіювання історіографії спецслужб Української Держави продовжив 

О.В. Тимощук. Дослідження історіографії діяльності розвідки та контррозвіки 

Державного центру (ДЦ) Української Народної Республіки (УНР) здійснено 

В.С. Сідаком і Т.В. Вронською. 

Однією із провідних тем новітньої вітчизняної історіографії стало 

дослідження руху українських націоналістів та Української повстанської армії 

(УПА), що мали власні розвідувальні та контррозвідувальні підрозділи. 

Історіографія спеціальних підрозділів руху українських націоналістів і УПА 

1920–1950-х знайшла найбільш повне відображення у роботах Я.М. Антонюка, 

Д.В. Вєдєнєєва, В.Ю. Огородніка та ін. 

У 1990-х рр. доволі актуальним стало дослідження політичних репресій як 

механізму державного управління. Історіографію радянської карально-репресивної 

системи 1920–1950-х рр., складовим елементом якої були органи державної 

безпеки, досліджували С.І. Білокінь, Т.В. Вронська, В.М. Нікольський, В.В. Ченцов, 

І.В. Терлецька, Ю.І. Шаповал та інші вчені. Окремого розвитку набуло 

дослідження організаційно-правових основ діяльності радянських спецслужб в 

Україні. Загальну характеристику історіографії радянських структур розвідки та 

контррозвідки містять праці Д.В. Вєдєнєєва, О.Є. Лисенка, С.П. Лясковської, 

Д.А. Міщенка, В.Т. Окіпнюка, О.І. Олійника, В.Г. Пилипчука, А.С. Чайковського 

та ін. 

Враховуючи внесок названих учених у дослідження історіографії теми 

дисертантом продовжено наукові пошуки у цьому напрямі, зосереджено увагу на 

комплексному дослідженні сучасної вітчизняної історіографії створення та 

діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. 

Окрема увага приділена інституціональній історіографії функціонування 

спецслужб України. Із створенням у січні 1992 р. Інституту підготовки кадрів 

Служби національної безпеки України (сьогодні – НА СБ України) з ініціативи 

генерал-лейтенанта В.С. Сідака розпочалося цілеспрямоване вивчення історії 

національних спецслужб. 
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З 1994 р. виходить спеціалізований науковий та науково-документальний 

журнал «3 архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» (єдиний журнал на пострадянському 

просторі, що систематично публікує розсекречені документи органів державної 

безпеки), засновниками якого стали Головна редакційна колегія науково-

документальної серії книг «Реабілітовані історією», відділ по розробці архівів 

ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ, Національна академія наук України (НАН України), 

Інститут історії України НАН України, СБ України, Державна архівна служба 

України, Національна спілка краєзнавців України. 

Розбудова України закономірно активізувала розвиток різновекторних 

військово-історичних та історико-правових досліджень, результати яких покликані 

лягти в науково-теоретичну основу національного державотворення. Не стали 

винятком і дослідження минулого спеціальних служб, що висвітлюються у 

наукових виданнях Інституту історії України НАН України, НА СБ України, 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

Львівського національного університету імені Івана Франка та ін. 

Одночасно в 1998 р. у структурі Галузевого державного архіву (ГДА) 

СБ України створено відділ науково-дослідної роботи, інформації та практичного 

використання документів, чим було започатковано на системній основі 

археографічне опрацювання відомчого архівного фонду, що містить унікальні 

документи з історії національних та радянських спецслужб. На основі виявлених 

архівних матеріалів активізувалася підготовка наукових праць та навчальної 

літератури з історії розвідки і контррозвідки України. З середини 90-х рр. ХХ ст. 

в освітній процес НА СБ України впровадили спецдисципліну «Історія розвідки 

та контррозвідки в Україні», викладання якої забезпечували: з 2000 р. спеціальна 

кафедра теорії та історії оперативного мистецтва, з 2010 р. спеціальна кафедра 

історії національних спецслужб, з 2013 р. кафедра теорії та історії держави і 

права. Своєрідним підсумком студіювання «Історія розвідки та контррозвідки в 

Україні» та адаптації отриманих знань до професійної підготовки співробітників 

СБ України став вихід у 2009–2010 рр. навчального посібника та курсу лекцій з 

вказаної дисципліни. У 2012 р. до функцій наукової лабораторії № 2 науково-

організаційного центру НА СБ України введено напрям із дослідження минулого 

структур розвідки та контррозвідки. З цього часу силами НА СБ України та 

Інституту історії України НАН України здійснюється робота з підготовки 

багатотомного узагальнюючого видання «Історія спеціальних служб в Україні», 

яке тематично охоплює період від Княжої доби до здобуття Україною 

державного суверенітету у 1991 р., що стало потужним фактором інтенсифікації 

дослідження історії діяльності розвідки та контррозвідки в Україні. 

Джерельний комплекс дослідження складають різні за своїм призначенням, 

змістом і жанром історіографічні джерела, які умовно поділені на такі групи: 

джерелознавчі та археографічні студії, статті, наукові коментарі та науково-

довідковий апарат до документальних видань. Зважаючи на те, що на початку 

1990-х років в археографії теми існувала значна інформаційна прогалина, 

підготовка документальних збірників виокремилась у самостійний напрям 
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наукового дослідження. Аналіз цієї групи джерел дозволяє встановити 

розробленість Національного архівного фонду України за темою дослідження; 

монографії уможливлюють отримання характеристики загального стану 

розвитку військово-історичних досліджень, досягнень науковців у розробці 

конкретних питань з історії діяльності розвідки та контррозвідки в Україні 1917–

1991 рр., визначення їх впливу на сучасний історіографічний процес в цілому; 

наукові статті становлять найбільшу за обсягом групу, що дає можливість 

прослідкувати динаміку історіографічного процесу в рамках визначеної теми; 

дисертації та автореферати дисертацій відносяться до важливої групи 

джерел, оскільки система підготовки й атестації наукових кадрів у своїй основі 

орієнтована на забезпечення високої якості такого виду робіт і актуальність їх 

тематики, що уможливлюють визначення провідних новітніх наукових напрямів 

із досліджуваної теми; 

узагальнюючі дослідження – колективні праці синтетичного характеру, за 

допомогою яких можна визначити, яке місце відводилось історії діяльності 

розвідки та контррозвідки в Україні при висвітленні загального історичного 

процесу; 

матеріали наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів, круглих столів. 

Опубліковані матеріали цієї групи джерел, становлять окремий інтерес, адже 

саме в умовах наукової полеміки відбувалась апробація нових досліджень, ідей і 

підходів до вивчення історії діяльності розвідки та контррозвідки в Україні 1917–

1991 рр. 

навчально-методична література (навчальні посібники, курси лекцій тощо) 

з історії створення та діяльності розвідки і контррозвідки України дозволяє 

виявити внесок наукових досліджень в освітній процес із професійної підготовки 

фахівців сектору безпеки України; 

науково-популярні видання відіграють позитивну роль у поширенні знань з 

історії розвідки та контррозвідки в Україні серед великого кола читачів; 

бібліографічні покажчики, огляди, енциклопедії – довідково-пошуковий 

апарат, що становить сукупність упорядкованих вторинних документів. 

Встановлено, що наявна джерельна база є різноманітною та достатньою для 

вирішення визначеного наукового завдання. 

У другому розділі «Новітня вітчизняна історіографії створення та 
діяльності розвідки і контррозвідки української національної державності та 
національно-визвольного руху 1917–1950-х рр.», що складається з трьох 

підрозділів, висвітлені наступні історіографічні теми: по-перше, обґрунтування 

причин розроблення вітчизняними вченими нового військово-історичного 

напряму, об’єктом дослідження якого стало вивчення історії діяльності структур 

розвідки та контррозвідки борців за незалежність України; по-друге, висвітлення 

суспільно-політичних умов, в яких розвивався цей історичний напрям; по-третє, 

здійснення історіографічного аналізу сукупності науково обґрунтованих знань з 

історії діяльності національних спецслужб та спеціальних підрозділів 

національно-визвольних рухів. 

Перший підрозділ «Дослідження створення та діяльності національних 

спецслужб періоду державотворчих пошуків українського народу (1917–1920 рр.)» 
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присвячений аналізу новітніх історичних, джерелознавчих та археографічних робіт 

вітчизняних вчених, що висвітлюють функціонування розвідки та контррозвідки 

періоду державотворчих пошуків українського народу. 

Уперше проблема становлення національних спецслужб 1917–1920 рр. була 

порушена у працях В.С. Сідака, в яких комплексно охарактеризований процес 

становлення, нормативно-правового забезпечення та діяльності структур розвідки 

і контррозвідки періоду Української Центральної Ради УНР, Української 

Держави, Директорії УНР та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), 

зокрема значну увагу приділено розкриттю питань організаційно-штатної 

структури, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності національних 

спецслужб, а також їх кадрового забезпечення. Дослідження окремих аспектів 

комплектування і професійної підготовки кадрів українських структур розвідки 

та контррозвідки 1917–1920 рр. продовжено Д.В. Вєдєнєєвим і Ю.О. Регою. 

Вагомий внесок у подальше дослідження історії діяльності національних 

спецслужб Української Держави зробив О.В. Тимощук. Історичні аспекти створення 

та організаційно-правові засади функціонування спецслужб Директорії УНР 

дослідив Я.І. Шинкарук. Окремі аспекти територіальної специфіки створення і 

діяльності спецслужб ЗУНР висвітлені у працях Д.Д. Футулуйчука. Деякі 

питання агентурної роботи національних структур розвідки та контррозвідки 

висвітлено у статтях М.С. Романова та О.С. Войтюка. Доволі інформативними є 

праці С.В. Тищенка, В. М. Шевчука, присвячені історії формування і функціо-

нування структур української військової розвідки 1917–1920 рр. 

Активне введення джерел, що висвітлюють історію становлення та діяльності 

українських структур розвідки і контррозвідки 1917–1920 рр., до наукового обігу 

розпочалося у другій половині 1990-х рр. завдяки копіткій праці колективу 

науковців НА СБ України та ГДА СБ України. За результатами археографічного 

пошуку протягом 1995–1999 рр. опубліковано три збірки документів. Оприлюд-

нення цих джерел відіграло позитивну роль для дослідження історії національних 

спецслужб, з огляду на те, що переважна більшість дослідників не мала доступу 

до спеціальних архівних фондів. Надалі студіювання цього напряму продовжили 

співробітники вже згадуваних вище установ, а також Інституту дослідження 

проблем державної безпеки СБ України та Інституту історії України 

НАН України: В.Г. Пилипчук, Т.В. Вронська та ін. 

У другому підрозділі «Висвітлення створення та функціонування розвідки і 

контррозвідки Державного центру Української Народної Республіки (1920–

1939 рр.)» аналізуються праці, що відображають історію становлення та 

діяльності спецслужб Уряду УНР в екзилі. Доведено, що для сучасної вітчизняної 

історіографії характерним є підвищений інтерес до періоду Української 

революції 1917–1921 р., саме тому найбільша кількість досліджень спеціальної 

діяльності ДЦ УНР пов’язана з 1921 р. Одними із перших досліджень, в яких 

висвітлюється діяльність розвідки та контррозвідки ДЦ УНР стали роботи 

відомих українських науковців В.С. Сідака та І.В. Срібняка. Вітчизняна 

історіографія діяльності спецслужб Уряду УНР в екзилі доповнюється працями з 

історії українських військових формувань інтернованих у таборах Польщі, 

Чехословаччини та Румунії у 1919–1924 рр. Саме звідти спецслужби ДЦ УНР 
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набирали військових для створення агентурної мережі в УСРР та комплектації 

своїх кадрів. Найбільший внесок у вивчення вказаної теми зробили вчені 

І.В. Срібняк та М.І. Павленко. Окрім цього, важливе значення в історіографії 

спеціальної діяльності ДЦ УНР відіграють праці з історії Другого Зимового 

походу Армії УНР та повстансько-партизанського руху селян в УСРР. У роботах, 

хронологічні межі яких охоплюють 1922–1926 рр., лише побіжно згадуються 

окремі спеціальні акції уенерівської еміграції, системні дослідження розвіду-

вальної та контррозвідувальної діяльності ДЦ УНР цього періоду нам невідомі. 

Діяльність уенерівських спецслужб у 1926–1936 рр. ґрунтовно досліджено лише у 

монографії В.С. Сідака і Т.В. Вронської. Не зважаючи на те, що ця робота 

побачила світ у 2003 р., вона й досі лишається єдиною публікацією з теми, яка 

охоплює вказані хронологічні рамки. 

У третьому підрозділі «Історіографія створення та діяльності спеціальних 

підрозділів українського національно-визвольного руху (1920–1950-ті рр.)» 

аналізуються праці, що відображають історію функціонування структур безпеки 

Організації українських націоналістів (ОУН) і УПА, зокрема, висвітлено процес 

дослідження цієї теми науковцями СБ України та Робочої групи істориків при 

Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН–УПА, що функціонувала в Інституті 

історії України НАН України під керівництвом С.В. Кульчицького. Вітчизняні 

науковці Д.В. Вєдєнєєв, С.А. Кокін, О.Є. Лисенко, І.К. Патриляк, О.А. Стаднік та 

ін. здійснили значний археографічний пошук, результатом якого стало уведення 

до наукового обігу документальних джерел, що висвітлюють історію руху 

українських націоналістів та УПА, зокрема діяльність їх спеціальних підрозділів. 

Першим монографічним дослідженням з історії становлення і функціонування 

спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та УПА стала 

опублікована у 2003 р. робота Д.В. Вєдєнєєва. Після захисту докторської дисертації 

науковцем, опубліковано серію монографічних досліджень (зокрема - у 

співавторстві з Г.С. Биструхіним), присвячених історії діяльності спецпідрозділів 

Української військової організації, ОУН і УПА. Особливу увагу учені приділили 

розвідувальній, контррозвідувальній, диверсійній, слідчій діяльності, кадровій та 

навчально-виховній роботі спецпідрозділів ОУН і УПА в роки Другої світової 

війни. Ці праці сприяли активізації дослідження історії спеціальної діяльності 

руху українських націоналістів. Так, Я.М. Антонюк і В.Ю. Огороднік захистили 

дисертації, що розкривають регіональні особливості функціонування Служби 

безпеки ОУН та кадрове забезпечення вказаної структури. Водночас, у 

вітчизняній історіографії недостатньо досліджені персоналії керівників спеціальних 

підрозділів руху українських націоналістів та УПА. Серед ґрунтовних праць 

назвемо дослідження О.С. Іщука та В.Ю. Огородніка, у якому розкрито постать 

керівника спецслужби ОУН М.В. Арсенича. Результати таких студій можуть бути 

використані з метою національно-патріотичного виховання військовослужбовців 

сектору безпеки і оборони України. 

Третій розділ «Новітня вітчизняна історіографії створення та діяльності 
радянської розвідки і контррозвідки в Україні у 1918–1991 рр.» складається з 

трьох підрозділів, в яких висвітлені такі історіографічні теми: по-перше, 

обґрунтування причин розроблення вітчизняними вченими двох взаємозалежних 
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наукових напрямів – дослідження історії становлення і функціонування радянських 

спецслужб в Україні, а також дослідження радянського комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні, складовою якого були репресивні органи; по-

друге, висвітлення суспільно-політичних умов, в яких розвивалися ці історичні 

напрями; по-третє, здійснення історіографічного аналізу сукупності науково 

обґрунтованих знань з історії становлення і функціонування радянських структур 

розвідки та контррозвідки в Україні. 

У підрозділі 3.1. «Дослідження становлення та функціонування радянських 

органів державної безпеки як складової комуністичного режиму в Україні (1918–

1939 рр.)» здійснено аналіз новітніх наукових праць вітчизняних учених з історії 

діяльності органів та підрозділів Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК), 

Державного політичного управління (ДПУ), Народного комісаріату внутрішніх 

справ (НКВС) УСРР (УРСР) у міжвоєнний період. Завдяки функціонуванню цих 

органів у відомчих архівах відклався унікальний документальний масив, що, 

ураховуючи його специфіку, є цінним джерелом для вивчення нарізноманітніших 

сторін політичного, економічного і культурного життя України в цілому та 

зокрема історії радянських спецслужб у міжвоєнний період. Джерелознавчий 

аналіз теми здійснили О.В. Бажан, С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, Д.В. Омельчук, 

Н.П. Московченко, Е.П. Петровський, Р.Ю. Подкур, В.В. Ченцов та ін. У 

підрозділі досліджено роботи відомих вітчизняних науковців В.М. Даниленка, 

Г.В. Касьянова, С.В. Кульчицького, Ю.І. Шаповала та ін. вчених, в працях яких 

розкривається сутність комуністичного тоталітарного режиму в Україні, 

окреслюються основні завдання органів державної безпеки щодо втілення 

більшовицької політики на українських теренах. Найбільшою за кількістю 

публікацій є група робіт, у яких розкривається карально-репресивна діяльність 

радянських органів державної безпеки в Україні, зокрема цей напрям активно 

розробляли науковці Т.В. Вронська, В.М. Нікольський, І.В. Терлецька, 

В.В. Ченцов, Ю.І. Шаповал та ін. 

Безпосередньо історії становлення і функціонування радянських спецслужб 

присвячені роботи О.І. Божка, Л.В. Бородича, О.В. Ботвінкіна, В.П. Ворожка, 

В.О. Козенюка, О.Р. Лебедєва, С.П. Лясковської, В.Т. Окіпнюка, О.І. Олійника, 

В.Г. Пилипчука, Р.Ю. Подкура, М.С. Романова, В.В. Ченцова, Л.І. Щербини та ін. 

Серед характерних ознак сучасної української історіографії теми слід відзначити 

увагу до персоналій та біографій керівників радянських органів державної 

безпеки в Україні. Доволі інформативними дослідженнями цієї групи є роботи 

В.І. Пристайка, Ю.І. Шаповала, В.А. Золотарьова та ін. 

Підрозділ 3.2. – «Висвітлення діяльності радянських спецслужб в Україні у 

період Другої світової війни (1939–1945 рр.)» – містить аналіз праць, присвячених 

процесу становлення радянських органів державної безпеки на Західній Україні, 

що висвітлюється у роботах Д.В. Вєдєнєєва, В.М. Даниленка, І.І. Ільюшина, 

О.М. Пшеннікова; на Північній Буковині – Ю.В. Сайфуліної; у Південній 

Бессарабії – Є.Д. Шибко. Джерелознавчий аналіз теми здійснили Д.В. Вєдєнєєв, 

В.М. Даниленко, В.С. Сідак, С.А. Кокін та ін. Роль радянських органів державної 

безпеки у розгортанні партизанської боротьби в Україні у період Другої світової 

війни висвітлюється у доробках В.Л. Бихова, Г.С. Биструхіна, А.М. Гуза, 
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М.Р. Єзерського, А.В. Кентія, П.П. Панченка, П.Т. Тронька, А.С. Чайковського, 

О.І. Уткіна, О.А. Штоквиша та ін. Питання підготовки відомчих кадрів у період 

Другої світової війни розкрито у публікаціях Д.В. Вєдєнєєва, Т.В. Вронської, 

С.П. Лясковської, В.Ф. Семистяги та ін. Діяльність радянських органів державної 

безпеки щодо вивчення суспільно-політичних настроїв населення України у роки 

Другої світової війни висвітлено у роботах науковців Ю.О. Ніколайця, 

В.А. Гриневича та ін. Історіографія державно-конфесійних відносин в Україні у 

1939–1945 рр. дозволяє виділити роботи І.О. Андрухіва, Д.В. Вєдєнєєва, 

Ю.В. Волошина, В.В. Гордієнка, І.М. Грідіної, О.Є. Лисенка, М.І. Михайлуци, 

В.О. Пащенка, О.П. Тригуба та ін., які досліджували роль органів державної 

безпеки у реалізації радянської релігійної політики в Україні. Сучасна вітчизняна 

історіографія радянських органів державної безпеки в Україні у період Другої 

світової війни має широку теоретико-методологічну базу, концептуальний 

плюралізм і багатовекторність. 

У підрозділі 3.3. «Історіографія діяльності радянських структур розвідки 

та контррозвідки в Україні у період «холодної війни» та міжблокового проти-

стояння у світі (1946–1991 рр.)» стверджується, що кількість опублікованих 

архівних джерел та наукових робіт з історії діяльності радянських спецслужб в 

Україні у 1946–1991 рр. є малочисельною. Особливу увагу вітчизняні вчені 

акцентують на вивченні політичних репресій 1946–1953 рр. Дослідники, які ж 

торкались теми репресивної діяльності органів держбезпеки після 1953 р., 

розглядали їх у контексті опозиційного та дисидентського рухів в Україні. 

Вітчизняні науковці О.Г. Бажан, В.К. Баран, В.М. Даниленко, Ю.З. Данилюк, 

Г.В. Касьянов, Ю.О. Курносов, А.М. Русначенко та інші у загальних рисах 

висвітлюють боротьбу радянських спецслужб з вільнодумством в УРСР. Як 

свідчить аналіз історіографії теми, наприкінці XX ст. – на початку XXI ст. 

вітчизняні вчені, зокрема співробітники СБ України, переважно досліджували 

організаційно-правові засади функціонування окремих структурних підрозділів 

та напрями оперативно-службової діяльності радянських органів державної 

безпеки 1946–1991 рр. Зокрема, питання контррозвідувального забезпечення 

державної таємниці в УРСР у вказаний період досліджували О.В. Ботвінкін, 

Д.В. Вєдєнєєв, С.О. Князєв, І.В. Слюсарчук та ін. Організаційно-правові засади 

конфіденційного співробітництва радянських органів державної безпеки в 

Україні у другій половині ХХ ст. досліджували О.Р. Лебедєв та О.С. Войтюк. 

Аналіз нормативно-правових актів, що регулювали профілактичну діяльність 

органів КДБ СРСР проведений О.Ю. Звонарьовим. Особливості функціонування 

підрозділів візуального спостереження вказаного періоду досліджено 

С.Г. Мельниченком. Діяльність криміналістичних підрозділів, органів дізнання та 

досудового слідства радянських спецслужб в УРСР у другій половині ХХ ст. 

висвітлено І.В. Горою, В.А. Колесником, С.В. Губарем, І.М. Дерев’янком, 

Л.І. Щербиною та ін. Початок систематичному дослідженню проблем 

становлення відомчої спеціальної освіти органів державної безпеки в Україні 

поклали праці Г.М. Артюшина. Науковці роблять лише перші кроки в осмисленні 

історії діяльності радянських структур розвідки та контррозвідки в Україні у 

1946–1991 рр. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації вирішене актуальне наукове завдання, яке полягало у вивченні 

сутності та змісту новітньої вітчизняної історіографії створення та діяльності 

розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. 

При цьому досягнуті такі основні наукові результати, які мають суттєве 

значення для розвитку військової складової історичної науки: 

1. Встановлено, що розбудова незалежної України супроводжувалася 

розвитком плюралізму думок, що позитивно вплинуло на активізацію військово-

історичних досліджень, в межах яких виокремився науковий напрям вивчення 

історії розвідки та контррозвідки України. Складовою останнього став усвідом-

лений та науковий інтерес вітчизняних учених до дослідження історіографії 

діяльності розвідки та контррозвідки Української Народної Республіки (періоду 

Української Центральної Ради, Директорії, Державного центру Української 

Народної Республіки), Української Держави (Гетьманату), Західноукраїнської 

Народної Республіки, національно-визвольних рухів, радянських органів 

державної безпеки. 

Розкрито інституціональну основу та науково-організаційні механізми 

дослідження історії спецслужб України. До сучасних вітчизняних інституціо-

нально-організаційних форм дослідження історії створення та діяльності розвідки 

і контррозвідки України відносяться навчально-наукові заклади, наукові установи 

та їх окремі структурні підрозділи (кафедри, лабораторії, відділи тощо), а також 

засновані ними періодичні наукові видання, на сторінках яких публікуються 

результати студіювання історії спецслужб. 

На початку 1990-х рр. у НА СБ України починає формуватися науковий 

напрям дослідження історії створення та діяльності розвідки і контррозвідки 

України, тривалий час функціонувала спеціальна кафедра теорії та історії 

оперативного мистецтва (з 2010 р. – історії національних спецслужб). На потоках 

підготовки фахівців для СБ України викладається навчальна дисципліна «Історія 

розвідки та контррозвідки України», навчально-методичне забезпечення якої 

сьогодні здійснює кафедра теорії та історії держави і права. Наукове дослідження 

історії спецслужб України також здійснюється фахівцями науково-організа-

ційного центру НА СБ України. У фахових наукових виданнях НА СБ України 

«Збірнику наукових праць» та «Науковому віснику» історія спецслужб виділена в 

окремі рубрики. 

До розроблення вказаного наукового напряму активно долучались науковці 

Інституту дослідження проблем державної безпеки СБ України (функціонував у 

2009–2011 рр.). Науковим студіюванням історії створення та діяльності розвідки і 

контррозвідки України активно займається ГДА СБ України. Розробляються 

методологічні підходи до виявлення та введення до наукового обігу документ-

тальної спадщини радянських спецслужб та науково-практичного використання 

відповідних першоджерел з історії розвідки та контррозвідки. 

Студіюванням історії спецслужб України у рамках розробки наукового 

напряму дослідження радянського комуністичного тоталітарного режиму в 

Україні займаються науковці Інституту історії України НАН України, які у 
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взаємодії з СБ України та іншими установами і організаціями у 1994 р. заснували 

перший і єдиний поки що на пострадянському просторі спеціалізований науковий 

та науково-документальний журнал «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ», що 

включений до переліку фахових видань з історичних наук. 

За результатами аналізу джерельної бази класифіковано історіографічні 

джерела з історії створення та діяльності розвідки і контррозвідки України, які 

умовно поділено на такі групи: 1) джерелознавчі та археографічні студії, статті, 

наукові коментарі та науково-довідковий апарат до документальних видань; 

2) монографії; 3) наукові статті; 4) дисертації, автореферати дисертацій; 

5) узагальнюючі наукові праці; 6) матеріали наукових конференцій, з’їздів, 

симпозіумів, круглих столів; 7) навчально-методична література; 8) науково-

популярні видання; 9) бібліографічні покажчики. Кожна група історіографічних 

джерел має своє пізнавальне навантаження та різні інформаційні можливості. 

Історія створення та діяльності розвідки і контррозвідки України найґрунтовніше 

висвітлюється у монографічних дослідженнях, на основі яких створено 

узагальнюючі праці, навчальні посібники, курси лекцій тощо. Студіювання 

документальних джерел, що висвітлюють історію створення та діяльності 

розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. складається з двох взаємо-

залежних напрямів. До першого віднесено джерелознавчі дослідження документів з 

відомчих архівних фондів, в яких здійснено їх критичний аналіз, визначено 

інформативні можливості та основні методи й прийоми роботи з ними. Другий 

напрям представлений археографічними роботами – публікацією збірників 

документів, які вводять до наукового обігу раніше невідомі джерела, що 

висвітлюють історію розвідки та контррозвідки України. Доведено, що лише 

аналіз сукупності вказаних джерел уможливлює наукове пізнання сутності 

новітньої вітчизняної історіографії створення та діяльності розвідки і 

контррозвідки України 1917–1991 рр. Дослідження засвідчило, що існує достатня 

джерельна база для досягнення мети і вирішення задач дисертації. 

Використана у дисертації методологія військово-історичного дослідження, 

застосування понятійно-категоріального апарату, виробленого історичною наукою, 

історіографією, джерелознавством, бібліографознавством, наукознавством, а також 

поєднання різних підходів до тлумачення історіографічних джерел уможливили 

досягнення поставленої мети та розв’язання наукового завдання. 

2. Встановлено, що для сучасної вітчизняної історіографії характерним є 

підвищений інтерес до історії національних спецслужб періоду державотворчих 

пошуків українського народу (1917–1920 рр.). Найменш дослідженим етапом 

цього проміжку залишається час становлення та діяльності національних 

спецслужб за часів Центральної Ради Української Народної Республіки, а також 

регіональна історія функціонування національних структур розвідки та 

контррозвідки 1917–1920 рр. на теренах України. З’ясовано, що для сучасної 

вітчизняної історіографії характерним є підвищений інтерес до періоду 

Української революції 1917–1921 р., саме тому найбільша кількість досліджень 

спеціальної діяльності ДЦ УНР пов’язана з 1921 роком. У роботах, хронологічні 

межі яких охоплюють 1922–1926 рр., лише побіжно згадуються окремі розвіду-

вальні та контррозвідувальні акції уенерівської еміграції, системні дослідження 
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спеціальної діяльності ДЦ УНР цього періоду нами не виявлено. Діяльність 

розвідки та контррозвідки ДЦ УНР у 1926–1936 рр. ґрунтовно досліджено лише в 

одній монографії. 

Наукова оцінка діяльності ОУН і УПА лишається однією з найбільш 

неоднозначних та суперечливих проблем вітчизняної науки. Встановлено, що 

відмова провідних дослідників спеціальної діяльності ОУН і УПА від ідейно-

політичного забарвлення, застарілих кліше, врахування кращих надбань різних 

гілок історіографії, комплексне застосування сучасних методів наукового 

дослідження, а також залучення до наукового обігу й критичний аналіз широкого 

кола документальних та інших першоджерел стали запорукою поглибленого й 

об’єктивного вивчення вказаної проблеми. 

Розкрито особливості сучасної національної історіографії діяльності 

радянських органів державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.). Для сучасної 

вітчизняної історіографії характерним є підвищений інтерес до становлення 

комуністичного тоталітарного режиму на теренах України, Голодомору в Україні 

1932–1933 рр., «Великого терору» 1937–1938 рр., становлення радянської влади в 

Західній Україні 1939 р., а також ролі радянських органів державної безпеки в 

реалізації більшовицької репресивної політики в Україні 1918–1939 рр. Загалом 

за час незалежності України тема становлення та функціонування карально-

репресивної системи в УСРР–УРСР знайшла достатньо панорамне відображення 

у наукових виданнях. Провідну роль у публікації таких досліджень відіграють 

Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, ГДА СБ України та ін. 

навчально-наукові заклади та наукові установи. У регіонах дослідження з 

означеної проблематики ведуться, як правило, у рамках виконання Державної 

програми «Реабілітовані історією». Учені докладно дослідили політичний, 

соціальний, духовний, національний виміри терору. 

Завдяки аналізу розсекречених документальних масивів вітчизняним 

дослідникам вдалося накопичити значний фактологічний матеріал та зробити 

узагальнення історії функціонування радянських структур розвідки та 

контррозвідки в Україні у період Другої світової війни 1939–1945 рр. Стосовно ж 

післявоєнного періоду, маємо підкреслити, що тут основний акцент вчені зробили 

на вивченні політичних репресій 1945–1953 рр. Дослідники, які торкались теми 

карально-репресивної діяльності органів держбезпеки після 1953 р., розглядали їх 

у контексті опозиційного та дисидентського рухів в Україні. А наукові дослід-

ження, присвячені радянським спецслужбам у 1946–1991 рр., досить фрагментарно 

висвітлюють лише окремі напрями їх діяльності. 

3. Висвітлено провідні напрями дослідження історії розвідки та контр-

розвідки у загальному контексті студіювання військової історії України ХХ ст. 

Відновлення державного суверенітету і незалежності України на початку 90-х рр. 

ХХ ст. сприяли створенню нової історіографічної ситуації в країні, пов’язаної з 

переходом від радянської схеми історичного процесу до плюралізму і 

національно-державницького розуміння вітчизняної історії. Завдяки цьому нових 

обрисів системності й цілеспрямованості набрав розвиток військово-політичної 

історії України ХХ ст. У новітньому періоді національної історіографії студію-
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вання розвідки та контррозвідки виокремилось у декілька самостійних тематичних 

напрямів. Окремим напрямом новітньої вітчизняної військової історіографії стало 

дослідження проблем зародження й діяльності українських національних 

спецслужб 1917–1920 рр., структур розвідки та контррозвідки ДЦ УНР, 

спеціальних підрозділів національно-визвольних рухів, які ставили за мету 

досягнення державної самостійності України. Одним із провідних напрямів, що 

активно розробляється цивільними вченими є дослідження радянської тоталітарної 

системи та ролі органів ВУНК–ДПУ–НКВС–НКДБ–МДБ–КДБ у репресивній 

системі СРСР. Поряд з тим, відомчі дослідники приділяють більше уваги 

іншому напряму – вивченню процесу формування та функціонування радянських 

спецслужб в Україні, окремих видів діяльності органів державної безпеки 

(розвідувальна, контррозвідувальна, слідча діяльність, агентурна робота, 

візуальне спостереження, захист секретної інформації тощо), дослідженню 

деяких методів їх роботи в історичній ретроспективі. 

На основі аналізу наукового доробку сучасних вітчизняних учених з історії 

створення та діяльності розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. 

виокремлено п’ять змістовних груп: 1) джерелознавчі та археографічні праці; 

2) роботи загального характеру, в яких досліджено розвиток суспільно-політичної 

обстановки на теренах України 1917–1991 рр.; 3) дослідження процесів зародження 

і функціонування національних спецслужб 1917–1920 рр., розвідки та контр-

розвідки ДЦ УНР та українського націоналістичного руху, органів та структурних 

підрозділів ВУНК–ДПУ–НКВС–НКДБ–МДБ–КДБ в Україні; 4) праці, що 

висвітлюють регіональну специфіку функціонування національних спецслужб, 

структур розвідки та контррозвідки ДЦ УНР та українського націоналістичного 

руху (другий розділ); праці, присвячені карально-репресивній діяльності радянських 

спецслужб в Україні (третій розділ); 5) дослідження історико-біографічного 

характеру, в яких розкриваються персоналії керівників розвідки та контррозвідки 

Центральної Ради УНР, Української Держави (Гетьманату), Директорії УНР, 

ЗУНР, ДЦ УНР, національно-визвольних рухів, радянських органів державної 

безпеки в Україні. 

4. На підставі поглибленого вивчення сучасних вітчизняних військово-

історичних праць запропоновано рекомендації щодо подальшого дослідження 

історії створення та діяльності розвідки і контррозвідки України. 

Дослідження історії становлення та функціонування структур розвідки і 

контррозвідки української національної державності та національно-визвольного 

руху має практичне значення, оскільки досвід, набутий у вкрай несприятливих 

внутрішньо- та зовнішньополітичних умовах, може стати у нагоді при визначенні 

та коригуванні стратегії національної безпеки сучасної України. Структури 

розвідки та контррозвідки ДЦ УНР проводили свою роботу на українських 

землях, які були окуповані військами Радянської Росії, тому не складно провести 

аналогію з подіями сучасності. Врахування цих історичних уроків сприятиме 

більш широкому розумінню процесів формування суспільно-політичної та 

оперативної обстановки в Україні, оцінюванню її стану та прогнозуванню 

тенденцій розвитку. 
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Структура, основні напрями роботи та нормативно-правове забезпечення 

діяльності радянських органів державної безпеки в Україні не знайшла свого 

відображення на монографічному рівні у сучасній національній історіографії, 

окрім праць присвячених Державному політичному управлінню та Управлінню 

державної безпеки Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР–УРСР. Існує 

також необхідність у підготовці узагальнюючого дослідження з історії радянської 

розвідки та контррозвідки періоду Другої світової війни. При цьому предметом 

дослідження мають стати нормативно-правова база спеціальної діяльності 

радянських органів державної безпеки та керованих ними партизанських 

формувань, їх організаційна структура, провідні напрями розвідувальної та 

контррозвідувальної діяльності, форми і методи розвідувально-диверсійної 

роботи, агентурний апарат тощо. Окремого вивчення потребує механізм сприяння 

органами держбезпеки налагодженню розвідувального й контррозвідувального 

забезпечення партизанства. У сучасній вітчизняній історіографії все ще немає 

комплексного дослідження історії радянських структур розвідки та контррозвідки 

в Україні періоду «холодної війни» 1946–1991 рр. Особливої наукової актуальності 

й службово-практичного значення набуває вивчення історичного досвіду 

творення та діяльності у бойових умовах органів військової розвідки, військової 

контррозвідки, окремих аспектів діяльності військ (підрозділів) спеціального 

призначення. 

Нарешті, перспективним науковим завданням, виконання якого неможливе 

без подальшого дослідження історіографії створення та діяльності розвідки і 

контррозвідки України, є підготовка фундаментальної, узагальнюючої наукової 

роботи щодо історії спецслужб в України від Княжої доби до наших днів. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Лісов О.С. Новітня вітчизняна історіографія створення та діяльності 
розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 роках. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія Служби 

безпеки України. – Київ, 2016. 

Розкрито особливості сучасного етапу національної історіографії створення 

та функціонування розвідки і контррозвідки України у 1917–1991 рр. Зокрема 

проаналізовані військово-історичні, історико-правові та джерелознавчі дослідження 

українських вчених, присвячені становленню і діяльності українських національних 

спецслужб 1917–1920 рр., структур розвідки та контррозвідки ДЦ УНР, 

спеціальних підрозділів ОУН і УПА, радянських органів державної безпеки в 

Україні. З’ясовано інституціональну основу та науково-організаційні механізми 

дослідження історії спецслужб в Україні. Класифіковано історіографічні джерела 

з історії діяльності розвідки та контррозвідки в Україні. 

Висвітлено провідні напрями дослідження історії розвідки та контррозвідки 

у загальному контексті студіювання військової історії України ХХ ст. На підставі 

поглибленого вивчення сучасних вітчизняних історичних праць запропоновано 

науково-обґрунтовані рекомендації щодо подальшого дослідження історії 

діяльності розвідки та контррозвідки України. 

Ключові слова: історіографія, розвідка, контррозвідка, спецслужби, 

спецпідрозділи, органи державної безпеки. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Лисов А.С. Новейшая отечественная историография создания и 
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Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 20.02.22 – военная история. – Национальная академия Службы 

безопасности Украины. – Киев, 2016. 
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С достижением государственной независимости Украины начался процесс 

развития ее спецслужб, которые являются неотъемлемой составляющей совре-

менного государственного механизма, призванного обеспечивать национальную 

безопасность страны. Необходимость исследования истории становления и 

функционирования структур разведки и контрразведки разных исторических 

типов государственности, существовавших на территории Украины в 1917–

1991 гг., национально-освободительных движений, которые ставили целью 

достижение государственной независимости Украины, критического и творческого 

использования их опыта является значимым с точки зрения повышения 

эффективности деятельности отечественных спецслужб, профессиональной 

подготовки и национально-патриотического воспитания специалистов сектора 

безопасности. 

В начале 90-х гг. ХХ в. изменилась историографическая ситуация в 

Украине, произошел переход от советской схемы интерпретации исторического 

процесса к национально-государственному пониманию отечественной истории. 

На современном этапе развития отечественной историографии были устранены 

все искусственные ограничения и препятствия на пути к познанию ключевых 

событий прошлого. Невиданное ранее расширение доступа к архивам, открытие 

спецхранилищ, предоставление возможности для использования различных 

документов положительно сказалось на изучении многих аспектов истории 

спецслужб. Благодаря этому новые очертания системности и целенаправленности 

получило развитие военно-исторических исследований, в рамках которых 

выделилось научное направление исследования истории разведки и контр-

разведки Украины. Составной последнего стал осознанный научный интерес 

отечественных ученых к исследованию истории деятельности советских органов 

государственной безопасности в Украине. Ликвидация идеологических 

ограничений в исторических исследованиях способствовала активному развитию 

другого важного научного направления в отечественной исторической науке – 

исследованию советского коммунистического тоталитарного режима в Украине, 

важная роль в поддержании которого отводилась репрессивным органам. 

Активными разработчиками и координаторами этих направлений стали: Институт 

истории Украины Национальной академии наук Украины, Национальная 

академия Службы безопасности Украины, Отраслевой государственный архив 

Службы безопасности Украины и др. На протяжении 1991–2016 гг. в Украине 

опубликованы десятки документальных сборников, обобщающих и моногра-

фических исследований, сотни статей, защищены ряд диссертаций, посвященных 

различным аспектам истории создания и деятельности разведки и контрразведки 

Украины в 1917–1991 гг., которые нуждаются в историографическом анализе. 

В диссертации решена актуальная научная задача, которая заключалась в 

изучении сущности и содержания новейшей отечественной историографии 

создания и деятельности разведки и контрразведки Украины в 1917–1991 гг. 

Исследованы особенности современного этапа национальной историографии 

создания и функционирования спецслужб Украины указанного периода. 

В частности, проанализированы исторические и источниковедческие работы 

украинских ученых, посвященные становлению и функционированию 
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национальных структур разведки и контрразведки Украинской Народной 

Республики (периода Украинской Центральной Рады, Директории, 

Государственного центра Украинской Народной Республики), Украинского 

Государства (Гетманата), Западноукраинской Народной Республики, 

специальных подразделений национально-освободительных движений, целью 

которых было восстановление независимости Украины, советских органов 

государственной безопасности в Украине. 

Раскрыто институциональную основу и научно-организационные механизмы 

исследования истории спецслужб Украины. К современным отечественным 

институционально-организационным форма исследования истории создания и 

деятельности разведки и контрразведки Украины относятся учебно-научные 

учреждения, научные учреждения и их отдельные структурные подразделения 

(кафедры, лаборатории, отделы и т.п.), а также основанные ими научные 

периодические издания, на страницах которых публикуются результаты изучения 

истории спецслужб. 

Классифицировано историографические источники по истории создания и 

деятельности разведки и контрразведки Украины. Установлено, что каждая 

группа историографических источников имеет свои познавательные нагрузки и 

разные информационные возможности. 

Освещены ведущие направления исследования истории разведки и 

контрразведки в общем контексте изучения военной истории Украины ХХ в. 

На основании углубленного изучения современных отечественных военно-

исторических трудов предложено научно-обоснованные рекомендации по 

дальнейшему исследованию истории разведки и контрразведки Украины. 

Ключевые слова: историография, разведка, контрразведка, спецслужбы, 

спецподразделения, органы государственной безопасности. 

 

 

ANNOTATION 
 

Lisov O.S. Contemporary national historiography of the establishment and 
functioning of the Ukrainian intelligence and counterintelligence activity in 1917–
1991. – Manuscript. 

Dissertation is written in fulfillment of requirements for scientific degree of 

candidate of sciences in history in specialty 20.02.22 – military history. – National 

Academy of the Security Service of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

It was revealed the features of the current stage of national historiography of the 

Ukrainian intelligence and counterintelligence activity in 1917–1991. In particular, it 

was analyzed historical and source study of Ukrainian scientists dedicated to the 

establishment and functioning of the Ukrainian national security services in 1917–

1920, the intelligence and counterintelligence structures of the State Centre of the 

Ukrainian People's Republic, special units of the Ukrainian Nationalists Organization 

and Ukrainian Insurgent Army, soviet state security organizations in Ukraine. It was 

found the institutional framework, scientific and organizational mechanisms for 

research of the history of special services in Ukraine. It was classified the historio-
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graphical sources on the history of the Ukrainian intelligence and counterintelligence 

activity. 

It was covered the major directions of research on the history of intelligence and 

counterintelligence in the overall context of the study of military history of Ukraine in 

the ХХ
th

 century. Based on in-depth study of modern national military-historical works 

it was proposed scientifically grounded recommendations for further research on the 

history of the Ukrainian intelligence and counterintelligence activity. 

Key words: historiography, intelligence, counterintelligence, special services, 

special units, state security organizations. 


