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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Серед подій Другої світової 
війни на теренах України важливе місце належить битві за Дніпро та її головній 
складовій – Київській стратегічній наступальній операції 1943 р. Історична 
наука середини та другої половини XX – початку XXI ст. акумулювала доволі 
значний пласт наукової, мемуарної та публіцистичної літератури, присвяченої 
різноманітним аспектам воєнних дій проти нацистських окупантів, оволодіння 
радянськими військами столицею України та захоплення стратегічного 
плацдарму на Правобережжі. Однак у науковій літературі були відсутні 
спеціальні праці, у яких би комплексно та всебічно розкривалася історіографія 
Київської наступальної операції 1943 р. 

Актуальність теми дослідження визначається: 
назрілою потребою виявлення та вирішення протиріч між концепцією 

висвітлення перебігу воєнних дій німецько-радянської війни на теренах 
України, яка склалася у радянській історіографії під впливом ідеологічних 
установок тодішнього політичного керівництва, та сучасними науковими 
оцінками, сформованими завдяки використанню раніше недоступних 
документів і матеріалів та застосуванню нових методологічних підходів; 

важливістю історіографічного дослідження еволюції історичних знань 
вітчизняних та зарубіжних науковців на Київську наступальну операцію і 
водночас відсутністю узагальнюючих праць, присвячених цій науковій 
проблематиці; 

необхідністю виявлення недостатньо досліджених воєнно-історичною 
наукою аспектів Київської наступальної операції 1943 р., які мають істотне 
теоретичне і практичне значення; встановлення дискусійних питань і 
невирішених проблем та визначення напрямів подальших досліджень; 

вивченням історії України періоду Другої світової війни і, зокрема, 
героїчних та водночас трагічних сторінок боротьби за Київ – важливого 
напряму виховання високого патріотизму громадян України, воїнів її Збройних 
Сил, необхідність якого гостро усвідомлюється в українському суспільстві у 
зв’язку із сучасною боротьбою проти російської агресії. 

Виходячи з актуальності теми дослідження, сформульовано наукове 
завдання, яке полягає у дослідженні історіографічного процесу, з’ясуванні 
стану, повноти і достовірності наукового доробку вчених щодо підготовки, 
проведення і результатів Київської наступальної операції 1943 р. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в межах планів наукової і науково-технічної діяльності, 
воєнно-історичної роботи Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України, Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського. У підготовці дисертації базовою стала науково-дослідна 
робота “Розвиток воєнного мистецтва у XX – на початку XXI століття” (шифр 
“Протидія”, номер державної реєстрації 0101U001455). У рамках цього 
наукового проекту автор брав участь у розробленні підрозділу про розвиток 
воєнного мистецтва у Другій світовій війні. Дисертантом у співавторстві 
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виконано підрозділ “Воєнне мистецтво Червоної армії в оборонних та 
наступальних операціях Другої світової війни”. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є встановлення стану 
розкриття заявленої теми, виявлення дискусійних аспектів і невирішених 
історичною наукою проблем, пов’язаних з Київською наступальною операцію 
1943 р., з’ясування основних результатів наукового пошуку в цій тематичній 
ніші представниками різних наукових шкіл та визначення напрямів подальших 
досліджень. 

Для досягнення мети дослідження у дисертації поставлені такі завдання: 
з’ясувати стан наукової розробки теми, схарактеризувати джерельну базу 

та методологію дослідження;  
систематизувати історіографічні джерела з висвітлення Київської 

наступальної операції 1943 р.; 
 здійснити періодизацію історіографічного процесу, визначити умови 

його розвитку, особливості етапів еволюції наукових знань стосовно Київської 
наступальної операції 1943 р., виокремити наукові школи та інституції;  

 встановити повноту і достовірність висвітлення у науковій літературі 
підготовки, проведення та результатів Київської наступальної операції 1943 р.; 

визначити невирішені історичною наукою аспекти та окреслити напрями 
подальших наукових досліджень Київської наступальної операції 1943 р. 

Об’єктом дослідження є Київська наступальна операція 1943 р. 
Предметом дослідження виступає історіографія Київської наступальної 

операції 1943 р. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 

фундаментальні наукові принципи об’єктивності, історизму, системності, 
комплексності, детермінізму тощо. Загальнонаукові методи дослідження 
(аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння) дали змогу студіювати 
предмет дисертації у безперервній динаміці та діалектичній взаємо зв’язаності 
його часово-просторових складових. Специфіка предмета дисертації 
передбачала застосування спеціальних методів воєнно-історичного 
дослідження (історико-системного, проблемно-хронологічного, історико-
порівняльного, історико-генетичного), що сприяло висвітленню важливих 
аспектів воєнного мистецтва у Київській наступальній операції 1943 р. 
Історіографічний вектор дослідження потребував комплексного використання 
спеціальних методів студіювання інтелектуальної історії (історіографічного 
аналізу та синтезу, соціокультурного, ретроспективного, історичної 
періодизації, історико-культурної атрибуції), завдяки яким вдалося з’ясувати 
особливості еволюції історіографічного процесу щодо Київської наступальної 
операції 1943 р.  

Хронологічні межі. Вибір нижньої межі (вересень 1943) зумовлений 
власне підготовкою і проведенням Київської наступальної операції та появою 
перших історіографічних джерел. Верхня межа (2017) обґрунтовується рамками 
новітньої вітчизняної історіографії.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в постановці та 
розробці актуальної наукової проблематики, яка до цього часу не була 
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предметом комплексного аналізу і не отримала всебічного висвітлення у 
вітчизняній і зарубіжній історичній науці.  

У дисертації вперше: 
проведено систематизацію й аналіз радянської, зарубіжної та новітньої 

вітчизняної історіографії Київської наступальної операції з включенням 
наукових праць, з яких у пострадянський період зняті грифи обмеження 
доступу;  

запропоновано та обґрунтовано авторську періодизацію 
історіографічного процесу наукового відображення історичних подій, 
пов’язаних з проведенням Київської наступальної операції 1943 р., на підставі 
соціально-політичних умов;  

виявлено особливості і тенденції історієописання на різних етапах 
еволюції наукових знань та виокремлено основні наукові школи й інституції; 

встановлено, що у науковій літературі найбільше уваги приділено 
організації, проведенню та результатам операції 1-го Українського фронту, яка 
проводилася 3–13 листопада 1943 р. Водночас інші операції на київському 
напрямку, які проводилися в період з 11 жовтня до 23 грудня 1943 р., 
недостатньо відображені в історіографії; 

виявлено фальсифікації радянських воєнних істориків через підміну 
поняття “фронтова наступальна операція” на “стратегічна наступальна 
операція” відносно Київської наступальної операції (3–13.11.1943), що стало 
підґрунтям для подальших маніпуляцій і введення до наукового обігу 
недостовірних даних, які призвели до спотворення історичної реальності;  

визначено дискусійні аспекти та сформульовано невирішені наукою 
проблеми щодо основних показників Київської наступальної операції 1943 р., її 
масштабів, хронологічних меж, втрат військ в операціях на київському 
напрямку, оцінки ефективності радянського воєнного мистецтва; 

обґрунтовано рекомендації щодо перспективних напрямів наукових 
досліджень проблематики Київської стратегічної наступальної операції (11.10 – 
23.12.1943); 

набув подальшого розвитку історіографічний дискурс проблематики 
оперативної та суспільно-політичної обстановки в жовтні – грудні 1943 р., 
морально-психологічного стану військ 1-го Українського фронту під час 
наступу на київському напрямку. 

Практичне значення отриманих результатів. Положення та висновки 
дисертації можуть бути використані під час проведення подальших наукових 
досліджень з історії України періоду Другої світової війни; у навчальному 
процесі вищих навчальних закладів; у ході підготовки воєнно-історичних 
праць, енциклопедій, підручників, навчальних посібників, навчально-
методичних матеріалів; у системі національно-патріотичної підготовки 
особового складу Збройних Сил України. Отримані у дисертації результати 
використані у документальних телефільмах з проблематики вигнання 
нацистських окупантів з Києва у 1943 р. у рамках телевізійного проекту 
“Київські історії”. Положення та висновки дисертації враховані під час 
підготовки та проведення навчальної воєнно-історичної польової поїздки 
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слухачів Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського на лютізький плацдарм. 

Особистий внесок здобувача. Одержані результати дослідження та їх 
публікації у наукових виданнях виконано автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження оприлюднені й обговорені на десяти наукових заходах: на трьох 
спільних семінарах кафедри оперативного мистецтва, кафедри історії війн і 
воєнного мистецтва, науково-дослідного центру воєнної історії Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського; на чотирьох 
наукових конференціях – “Боротьба за Україну в 1943 – 1944 рр.: влада, збройні 
сили, суспільство (до 70-річчя визволення України від нацистських 
загарбників)” (жовтень 2014 р., м. Київ); “Друга світова війна: глобальний 
вимір – український погляд” (жовтень 2015 р., м. Київ); “Відродження 
Українського війська: сучасність та історична ретроспектива” (грудень 2016 р., 
м. Київ); “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” (грудень 
2017 р., м. Київ); на 3-х науково-практичних семінарах – “Соціально-
гуманітарні та правові аспекти реформування та розвитку Збройних Сил 
України” (листопад 2015 р., м. Київ); “Досвід застосування збройних сил у 
світових війнах і воєнних конфліктах XX – початку XXI ст.: тенденції та 
закономірності” (травень 2016 та 2017 рр., м. Київ). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження опубліковані у 9 наукових статтях, з них 8 статей у наукових 
фахових виданнях України (у тому числі одна у виданні, що входить до 
міжнародної науково-метричної бази); 1 – у закордонному науковому 
періодичному виданні. 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації, розміщені у 
шести збірниках наукових і науково-практичних конференцій та семінарів.  

Додатково результати дисертації відображено в одному тематичному 
збірнику наукових праць та збірнику спогадів учасників боїв за Київ. 

Структура дисертації підпорядкована досягненню мети і виконанню 
завдань дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків 
та додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 8 авторських аркушів. 
Допоміжні матеріали подані у 5 додатках. Список використаних джерел 
сформований опціонально в кінці кожного розділу та загалом складається з 659 
найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано наукове 

завдання, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, окреслено 
його хронологічні межі. Розкрито наукову новизну, практичне значення 
одержаних результатів, подано інформацію щодо апробації результатів 
дослідження. 

У першому розділі “Стан наукової розробки теми, джерельна база та 
методологія дослідження” розглянуто наукові праці у яких автори торкалися 
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історіографії Київської наступальної операції. Для історіографічних публікацій 
радянського періоду характерною була ідеологічна заангажованість, що не 
давало змогу об’єктивно та неупереджено висвітлювати історичні явища, факти 
і події. Воєнні історики А. Грильов, Р. Португальський та інші в 
історіографічних працях торкалися переважно питань загального перебігу подій 
німецько-радянської війни, розвитку радянського воєнного мистецтва. 
Закритий характер більшості досліджень істотно обмежував можливості 
цивільних науковців використовувати досягнення воєнно-історичної науки. 
Окремо історіографія Київської наступальної операції у радянський час не 
розглядалась. Такий же висновок стосується сучасної російської, німецької та 
англомовної історіографії. Історіографічні роботи сучасних вітчизняних 
науковців, зокрема О. Лисенка, В. Стецкевича, І. Патриляка та інших, 
переважно присвячені аспектам історії України періоду Другої світової війни. 
Дослідження історіографії радянського воєнного мистецтва здійснив 
С. Сидоров. У працях цих науковців історіографія Київської наступальної 
операції 1943 р. висвітлена у контексті загальної тематики. Спеціально 
історіографічній проблематиці збройної боротьби за Київ присвячені лише 
кілька наукових статей В. Сімперовича1. 

У дисертації проаналізована різноманітна за походженням, ступенем 
інформативності, видовими ознаками й змістом джерельна база дослідження. 
Історіографічні джерела з висвітлення Київської наступальної операції 1943 р. 
систематизовані за видами: фундаментальні колективні видання, монографії, 
історичні нариси, дисертації, наукові статті, матеріали наукових конференцій, 
навчальна та навчально-методична література, довідково-енциклопедичні 
видання тощо. У наукових працях, у яких йдеться про Київську наступальну 
операцію, аналізувалися колективні видання радянського періоду: 6-томна 
“Історія Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945”, 12-томна 
“Історія Другої світової війни 1939–1945 рр.”, 3-томна “Українська РСР у 
Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр.”. Значне 
інформаційне навантаження мають праці воєнних істориків: 4-томна “Операції 
радянських збройних сил у Великій Вітчизняній війні. 1941–1945 рр.”, “Наступ 
1-го Українського (Воронезького) фронту на київському напрямку в 1943 р. 
Короткий оперативний нарис” та інші. Репрезентативним історіографічним 
джерелом сучасної російської історіографії є 12-томна “Велика Вітчизняна 
війна. 1941–1945”. Інститутом воєнної історії у Фрайбурзі (Німеччина) видана 

                                                
1 Сімперович В. Битва за Дніпро та визволення Києва: історіографічний аспект // Україна 
у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги): 
Міжнар. наук. конф., 27 квітня 2010 р.: тези доп. – К., 2011. – С. 292–302;  
Сімперович В. Київська визвольна епопея: історіографічний аспект // Битва за Дніпро. До 
70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників: Всеукр. наук. конф., 31 жовтня 
2013 р.: зб. наук. праць. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 266–275;  
Сімперович В. Бої на Букринському плацдармі: деякі питання історіографії // Науковий 
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наук. праць. – 
Вип. 8. – К.: Вид-во ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 238–249. 
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10-томна праця “Німецький Райх і Друга світова війна”. У новітній вітчизняній 
історичній науці Київська наступальна операція 1943 р. розглядається у книгах 
“Безсмертя. Книга Пам’яті України 1941–1945”, “Україна в полум’ї війни. 
1941–1945”, “Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття”, 
“Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943–1944 роках” та 
інших. 

До історіографічного аналізу долучені праці монографічного характеру, 
історичні нариси, наукові статті, предметом розгляду яких стала саме Київська 
наступальна операція 1943 р.: Г. Мещерякова “Боротьба за Київ”; М. Гефтлера, 
М. Грановського, В. Яворського “Визволення Києва”; К. Москаленка “Київська 
операція”; А. Гречка “Визволення Києва”; В. Возненка, Г. Уткіна “Визволення 
Києва (Осінь 1943 р.)” та одноосібна В. Возненка “Битва за Дніпро і Київська 
наступальна операція 1943 р.”; Б. Тельпуховського “Битва за Дніпро і 
визволення Києва”; Г. Колтунова “Київська наступальна операція (до 25-ї 
річниці визволення міста)”; В. Короля “Битва за Дніпро й визволення Києва: 
героїзм і трагедія (нові аспекти проблеми)”; В. Бережинського “Київська 
наступальна операція 3–13 листопада 1943 р.”; В. Грицюка , В. Горєлова 
“Київська стратегічна наступальна операція Воронезького (1-го Українського) 
фронту (11 жовтня – 13 листопада 1943 р.)”; О. Лисенка “24 залпи на честь 
визволителів Києва” та інші. 

У дисертації проаналізовані наукові праці, у яких розкривається 
застосування видів збройних сил, родів військ. Особливості оперативного 
мистецтва застосування повітряної армії, авіаційних з’єднань та частин у 
Київській операції аналізуються у працях “Оперативне мистецтво радянських 
Воєнно-Повітряних сил”, “Радянські Військово-Повітряні Сили у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”. Застосування артилерії в Київській операції 
висвітлено в працях: “Радянська артилерія у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.”, “Артилерія у наступальних операціях Великої Вітчизняної війни” та 
низці інших. Особливого значення у Київській операції набула бойова 
діяльність інженерних військ. На цьому наголошують автори праці “Інженерне 
забезпечення наступальних дій радянської армії у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 рр.”. Аспекти, пов’язані з узагальненням досвіду оперативного 
застосування бронетанкових та механізованих військ у складі танкових армій та 
танкових (механізованих) корпусів у ході прориву оборони противника, 
переслідування, а також дій у складних умовах міста, розглядаються у 
колективному виданні “Радянські танкові війська 1941–1945. Воєнно-
історичний нарис”, працях І. Ананьєва “Танкові армії у наступі”, В. Дайнеса 
“Радянські танкові армії у бою” та інших. Певну роль у боротьбі за Київ у 
1943 р. відіграли кавалерійські з’єднання. Про це йдеться у виданні “Радянська 
кавалерія. Воєнно-історичний нарис” та низці інших публікацій. 

Радянська історична наука накопичила доволі значний масив 
напрацювань, автори яких висвітлюють бойовий шлях військових частин, 
з’єднань, об’єднань. Однак у процентному відношенні до кількості задіяних у 
Київській наступальній операції військових формувань (7 армій, 23 корпуси, 
69 дивізій, 22 окремі бригади) вони становлять до 10%. У дисертації 
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проаналізовано праці, присвячені 3-й гв. танковій армії, 13-й та 38-й арміям, 
2-й повітряній армії, 6-му гв. танковому корпусу, 5-му гв. механізованому 
корпусу, 53-й гв. танковій бригаді, 161-й та 167-й стрілецьким дивізіям, 
1-й Чехословацькій бригаді. Маючи загальний дослідницький напрям – 
історичні події Київської наступальної операції 1943 р., ці роботи розкривають 
специфіку застосування військових формувань в операції.  

На особливості дій партизанів України восени 1943 року та їх роль у 
форсуванні Дніпра і проведенні операцій військ 1-го Українського фронту на 
київському напрямку традиційно робився акцент у роботах українських 
дослідників. Це було пов’язано із доступністю джерельної бази. Тоді як масив 
документів архівного зберігання, пов’язаний з діями Червоної армії 
зосереджувався переважно у Москві, документальна база партизанського руху 
залишалася на місцях, зокрема у республіканських та обласних архівах 
України. Тематика партизанського руху залишається актуальною у новітній 
вітчизняній історіографії. Сюжети, у яких йдеться про діяльність партизанів у 
ході вигнання нацистських окупантів з Києва у 1943 р., дії партизанів в 
інтересах регулярних військ висвітлені у працях М. Коваля, В. Кучера, 
А. Кентія, В. Лозицького, М. Слободянюка, М. Дахненко та інших авторів. 

Аналіз наукових праць з історії Київської наступальної операції 1943 р. у 
дисертації здійснювався через осмислення наративу і встановлення повноти та 
достовірності використаних попередніми науковцями історичних джерел. 
Автор відібрав та залучив до дослідження такі групи історичних джерел: 
документи архівного зберігання (використано матеріали 88 архівних справ 
26 фондів 5 архівів), опубліковані документи, музейні фонди та музеєзнавчі 
дослідження, мемуари та усні історичні джерела, електронні ресурси тощо.  

Джерельна база історіографічного дослідження Київської наступальної 
операції 1943 р. достатньо репрезентативна та має широкий евристичний 
потенціал, щоб проаналізувати особливості історіографічного процесу на 
різних етапах, простежити внесок окремих науковців та інституцій. 

У другому розділі “Еволюція історичних знань вітчизняних та 
зарубіжних науковців щодо Київської наступальної операції 1943 року” 
запропоновано періодизацію історіографічного процесу щодо Київської 
наступальної операції 1943 року. У дисертації виділено радянський 
історіографічний період, який в основному проходив в умовах “холодної 
війни”, і сучасний період (з 1991 р.) – після розпаду соціалістичної системи та 
краху СРСР. Там, де це вбачалось необхідним, періоди поділені на етапи з 
урахуванням умов, особливостей та специфіки історичних досліджень у різних 
країнах. 

Особливість першого етапу радянського історіографічного періоду 
(кінець 1943 – середина 50-х рр.) полягала у тому, що висвітлення Київської 
наступальної операції розпочалося в ході німецько-радянської війни. 
Історіографія тих років відтворювала бачення й осмислення авторами загальної 
концепції збройної боротьби за столицю України, а також відображала стан 
історичної науки тих років, атмосферу та умови, у яких працювали науковці. На 
цьому етапі з’явилися праці, що започаткували дослідження Київської операції, 
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підготували підґрунтя для подальших доробок, заклали доволі потужну 
фактологічну базу. Простежується домінуюча тенденція до накопичення 
історичною наукою емпіричного матеріалу та прагнення науковців зафіксувати 
події недалекого минулого, пов’язані з вигнанням нацистських окупантів з 
Києва. 

Другий історіографічний етап охоплював середину 1950-х – 1991 рр. 
Особливості розвитку цього етапу обумовили “перезавантаження” системи 
влади в СРСР після смерті Й. Сталіна та зміни векторів впливу органів 
партійного керівництва на історичну науку. Продовжилося накопичення і 
розширення історіографічної та джерельної бази дослідження збройної 
боротьби за Київ. У наукових працях надавався пріоритет висвітленню успішно 
проведеної операції 1-го Українського фронту 3–13 листопада 1943 р. Ця 
операція виокремлювалася з низки інших, проведених на київському напрямку 
в період від 11 жовтня до 23 грудня 1943 р. Основними тенденціями в 
історієписанні Київської наступальної операції стали: приховування від 
суспільства набутих воєнно-історичних знань; фальсифікації через підміну 
понять “фронтова наступальна операція” на “стратегічна наступальна операція” 
відносно Київської наступальної операції (3–13.11.1943 р.). Така підміна 
здійснювалася з метою створення зручних для влади глорифікаційних схем 
висвітлення подій, пов’язаних зі збройною боротьбою за Київ у ході німецько-
радянської війни. 

Аналогічних позицій стосовно Київської наступальної операції 1943 р. 
дотримувалися й українські радянські історики. При цьому варто зважати і на 
таку обставину, як концентрація воєнно-історичної науки у Москві. Складність 
та багатогранність подій Київської наступальної операції, обмежені мотивації 
вітчизняних авторів, брак їх фахової воєнно-теоретичної підготовки, закритий 
характер великої кількості джерел обумовили підходи до дослідження 
означеної проблеми. Унаслідок цього історія збройної боротьби за столицю 
України у 1943 р. залишалася недостатньо вивченою та висвітленою. 

У радянський період найзначніший приріст знань про Київську 
наступальну операцію здійснили наукові школи воєнних істориків, які 
групувалися навколо Воєнно-історичного управління Генерального штабу та 
Інституту воєнної історії (з 1958 р.), керівниками яких були С. Платонов, 
П. Жилін, А. Грильов. Праці радянських воєнних істориків часто мали закритий 
характер і були недоступні широкому загалу. Як правило, ці роботи 
підготовлені на значних масивах документальної бази. У воєнно-історичних 
працях об’єктивніше розкривалися питання, пов’язані з підготовкою та 
проведенням Київської наступальної операції 1943 р., висвітлювалися аспекти 
радянського воєнного мистецтва, давалась оцінка (хоча і стримана) невдалим 
рішенням командування та діям військ. Однак радянській історичній науці 
бракувало німецьких джерел про дії військ на київському напрямку. 

Історичні дослідження зарубіжних вчених того ж періоду програвали 
через малий обсяг відомостей з радянських джерел. 

Німецька історіографія збройної боротьби за Київ у 1943 р. поділена на 
періоди, рубіж між якими визначається часом об’єднання Німеччини і в 
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основному збігається із завершенням радянської доби. Упродовж першого 
періоду, який охоплює 1943–1990 рр., характерною особливістю історичних 
праць, яка і визначила основну тенденцію, стало прагнення науковців 
відмежуватися від нацизму, включити процеси соціальної амнезії у питаннях 
Другої світової війни. У другому періоді (з 1990 р.) ця тенденція зберігалася, 
проте дещо трансформувалася. У цей час історична наука постала перед 
необхідністю дати відповіді на запити об’єднаного німецького суспільства та, 
зрештою, об’єктивно оцінити минулі події з огляду на національні інтереси. 
Підсумком творчого пошуку німецьких вчених стало 10-томне видання 
“Німецький Райх і Друга світова війна”. Однак німецькі історики у цій та інших 
працях про Другу світову війну відвели незначне місце збройній боротьбі за 
Київ у 1943 р. Спеціальних досліджень на цю тематику у німецькій 
історіографії взагалі нема. 

Англомовна наукова спільнота також не продукувала спеціальних праць, 
присвячених Київській наступальній операції 1943 р. Окремі її аспекти 
розглядаються у багатьох виданнях узагальнюючого характеру, недостатня 
повнота яких багато у чому зумовлена пануючими тенденціями в англомовній 
історичній науці: по-перше, недооцінкою подій німецько-радянської війни у 
ході розгляду проблематики Другої світової війни; по-друге, наданням переваги 
німецькій історіографії та джерельній базі. 

У дисертації стверджується, що основними інстуційними центрами 
дослідження аспектів Київської наступальної операції 1943 р. стали воєнно-
історичні установи: у Німеччині – Інститут воєнної історії (Фрайбург), у 
США – Інститут бойових досліджень (Форт-Лівенуорт, Канзас), в Англії – 
Британська комісія з воєнної історії (Лондон). Певною мірою торкнулися 
проблематики збройної боротьби за Київ у 1943 р. представники наукових шкіл 
М. Мессершмідта (Німеччина), Д. Гланца (США), М. Мелвіна 
(Великобританія). Англо-американська та німецька історіографія загалом 
зробила значний внесок у вивчення історії Другої світової війни, приділивши 
певну увагу перебігу бойових дій на Східному фронті. Однак Київська 
наступальна операція радянських військ у німецькій та англомовній науковій 
літературі розкривається поверхово.  

Чеська та словацька історіографія при розгляді Київської наступальної 
операції 1943 р. зосереджена на аналізі важливих історичних фактів. Однак 
чеські та словацькі історики концентрують свою увагу на аналізі дій власних 
військових формувань тактичного рівня на загальному фоні дій Червоної армії. 

Пострадянська російська історіографія Київської наступальної операції 
!943 р. у дисертації умовно поділена на два етапи відповідно до умов, у яких 
відбувався історіографічний процес: обмежена демократизація російського 
суспільства (1991–2000 рр.) та повернення до імперських амбіцій (з 2000 р. до 
нашого часу).  

Першому етапу притаманні відкриття значних масивів документів 
архівного зберігання, публікація раніше закритих джерел, деконструкція 
радянських оцінок подій на більш обґрунтовані й ідеологічно не заангажовані. 
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На цьому етапі намітилася нестійка тенденція до лібералізації російської 
історичної науки, появи елементів плюралізму у науковій думці.  

Другий історіографічний етап пов’язаний з умовами, у які потрапила 
російська історична наука з приходом до влади В. Путіна. Особливістю цього 
етапу стала організована на державному рівні боротьба з “фальсифікаторами 
історії”, піком якої було призначення у 2009 р. спеціальної комісії при 
президенті Російської Федерації з протидії спробам фальсифікації історії на 
шкоду інтересам Росії. У сучасній російській історичній науці утвердилися 
тенденції: повернення до радянських підходів до аналізу Київської 
наступальної операції; відхід від розкриття гострих проблем під час 
висвітлення історичних подій; замовчування та применшення (заперечення) 
українського чинника у досягненні перемоги над націонал-фашистським 
блоком країн “Осі”. Відносно Київської наступальної операції 1943 р. такі 
тенденції проявилися у сучасних російських виданнях, зокрема у першому та 
третьому томах праці “Велика Вітчизняна війна. 1941–1945” (видання 2011–
2015 рр.). Немає згадки про Київську наступальну операцію 1943 р. в 
енциклопедії “Велика Вітчизняна війна. 1941–1945” (видання 2011 р.).  

В українській історичній науці якісно новий період наукового осмислення 
перебігу воєнних подій розпочався з проголошенням незалежності України. 
Вітчизняна історіографія Київської наступальної операції 1943 р. еволюціонує в 
умовах кардинальних змін у науковому просторі, оновлення методологічних 
підходів, введення до наукового обігу нових джерел, поглиблення постановки 
проблем та їх теоретичного розв’язання, подолання усталених стереотипів. 
Однак деякі вітчизняні дослідники, прагнучи переосмислити події Другої 
світової війни на території України, продовжували тиражувати усталені в 
минулому погляди на Київську наступальну операцію. У томі “Безсмертя. 
Книга пам’яті України 1941–1945 рр.”, у студіях “Україна в полум’ї війни. 
1941–1945”, зроблено спробу адаптувати радянські підходи до висвітлення 
ходу бойових дій та результатів Київської наступальної операції.  

Вітчизняними дослідними центрами, у яких відбувався історіографічний 
процес поглиблення знань про Другу світову війну, зокрема вигнання 
нацистських окупантів з Києва у 1943 році, стали: Інститут історії України 
НАН України, Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського, історичний факультет Національного університету імені 
Тараса Шевченка, науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних 
Сил України. Досліджують Київську операцію наукові школи О. Лисенка, 
С. Сидорова, В. Бережинського, І. Патриляка. Варто наголосити, що вітчизняні 
науковці зосередили увагу й дослідницькі акценти на максимально об’єктивне 
висвітлення історії України періоду Другої світової війни. Відтак саме тому і 
можна констатувати таку тенденцію: сучасні вітчизняні дослідницькі студії 
Київської наступальної операції зі світоглядної, концептуальної і змістовної 
точок зору стають більш україноцентричними. 

У третьому розділі “Історіографічні джерела про умови, підготовку та 
проведення Київської наступальної операції 1943 р.” проведено аналіз 
наукового відображення оперативної обстановки у смузі військ Воронезького 
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(1-го Українського) фронту у вересні – на початку листопада 1943 р. Виявлено, 
що далеко не всі науковці брали до уваги умови і фактори, за яких проводилася 
операція. Ділянка на південь від Києва у районі букринського вигину Дніпра 
становила пересічену і порізану глибокими ярами місцевість, що майже 
виключало можливість масованого використання танкових військ і 
забезпечувало доволі сприятливі умови для оборони противника. Ділянка на 
північ від Києва також створювала значні труднощі для наступальних дій усіх 
родів військ, оскільки була дуже лісистою. Наприкінці жовтня і в листопаді 
погода різко погіршилася: зіпсувалися дороги, значно зменшилася видимість – 
усе це обмежувало бойові дії наземних і повітряних сил. 

У дисертації наголошується, що науковцям, які досліджували події, 
пов’язані з вигнанням нацистських окупантів з Києва у листопаді 1943 р., 
належало б проаналізувати оперативну обстановку на київському напрямку 
напередодні наступу радянських військ та простежити її динаміку у вересні – 
жовтні 1943 р. Однак такий підхід робиться далеко не завжди. Київській 
наступальній операції (3–13 листопада 1943 р.) передувало кілька фронтових 
наступальних операцій, які проводились у жовтні 1943 р. Головну роль у 
розгортанні ударних угруповань Воронезького фронту відіграли букринський 
та лютізький плацдарми. Американський військовий історик Д. Гланц зазначає, 
що історичні дослідження ігнорують жорстокі бої в жовтні 1943 р. військ 
Центрального і Воронезького (1-го Українського) фронтів за оволодіння 
стратегічними плацдармами за Дніпром на півночі і півдні від Києва. Він 
стверджує, що радянські історики свідомо принижували або зовсім ігнорували 
значущість цих операцій з політичних причин. А їхні німецькі колеги також не 
звертали на ці операції серйозної уваги, зосередившись на грандіозних поразках 
Вермахту на інших ділянках німецько-радянського фронту. 

Питання підготовки Київської наступальної операції (3–13 листопада 
1943 р.) детально розкриті у спеціальній воєнно-історичній літературі, хоча 
існують деякі розбіжності у фактологічному висвітленні подій та статистичних 
даних. Дослідники фокусували увагу переважно на організації наступальної 
операції, проведення якої планувалось на початок листопада 1943 р. При цьому 
посилались на директивні документи Ставки ВГК, рішення командувача 1-го 
Українського фронту, розкривали бойові завдання арміям, планування операцій 
у фронтовій та армійській ланках, організацію управління. У більшості праць 
акцентувалася увага на перегрупуванні 3-ї гвардійської танкової армії, низки 
інших з’єднань і частин з букринського на лютізький плацдарм, створенні 
необхідних угруповань військ (сил) та їх оперативної побудови. Автори праці 
“Артилерія в наступальних операціях Великої Вітчизняної війни” особливу 
увагу звернули на організацію вогневого ураження противника. Поряд з цим у 
науковій літературі недостатньо висвітлена організація взаємодії між видами і 
родами військ (сил). Належним чином не проаналізоване всебічне забезпечення 
операції. Дослідники обійшли увагою питання підготовки органів військового 
управління і військ (сил) до бойових дій. 

У дисертації наукові знання про хід Київської операції аналізуються 
відповідно до її етапів. Перший етап – прорив тактичної зони оборони 
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противника, оволодіння Києвом (3–6 листопада). Другий етап – розвиток 
наступу; оволодіння Фастовом та Житомиром; відбиття контрударів 
противника та перехід до оборони на досягнутих рубежах частиною військ 
фронту (7–13 листопада 1943 р.). У дисертації стверджується, що хід Київської 
наступальної операції 3–13 листопада 1943 р. доволі детально розкритий у 
наукових працях.  

Київська наступальна операція 1943 р. – подія в історії Другої світової 
війни, яка й дотепер є предметом жвавих наукових дискусій. Аспекти її 
підготовки, перебігу та результатів сформували широке поле для різних 
інтерпретацій. Особливо це стосується її місця у битві за Дніпро та, власне, її 
значення в подальшому наступі Червоної армії на Правобережній Україні; 
втрат в операції; висвітлення тематики боротьби за плацдарми; висвітлення 
ролі Дніпровської повітрянодесантної операції, фронтових наступальних 
операцій на київському напрямку, проведених у жовтні, та, зрештою, загальної 
оцінки радянського воєнного мистецтва. Невирішеною проблемою у 
вітчизняній історичній науці залишається дослідження операцій, проведених 
німецькими військами на київському напрямку восени 1943 р.  

Донині вітчизняна історична наука ще не визначилася з основними 
показниками Київської наступальної операції: кількість залучених військ (сил), 
ширина та глибина смуги наступу, визначення її оперативного рівня та у 
зв’язку з цим хронологічних меж проведення стратегічної операції. 
Встановлено, що в основному масиві наукової літератури під Київською 
наступальною операцією (стратегічною) розуміють наступальну операцію 
військ 1-го Українського фронту 3–13 листопада 1943 р., у результаті якої 
німецькі війська залишили столицю України.  

Застосовані науковцями радянського періоду та сучасними російськими 
істориками фальсифікації через підміну понять “фронтова наступальна 
операція” на “стратегічна наступальна операція” відносно Київської 
наступальної операції (3–13.11.1943 р.) стало підґрунтям для подальших 
маніпуляцій і введення до наукового обігу недостовірних даних, які призвели 
до спотворення історичної реальності. До цих дій причетні, зокрема, професійні 
воєнні історики Г. Кривошеєв, В. Андроніков, В. Гуркін, які, безперечно, 
розумілися на проблемі оперативного рівня операції. 

У дисертації доводиться, що Київська наступальна операція (3–
13 листопада 1943 р.) належить до рівня фронтових операцій і є складовою 
Київської стратегічної наступальної операції, яка, у свою чергу, складається з 
операцій, проведених військами Воронезького (1-го Українського) фронту на 
київському напрямку з 11 жовтня до 23 грудня 1943 р. Метою стратегічної 
операції був розгром угруповання німецьких військ на правому березі Дніпра у 
смузі 1-го Українського (Воронезького) фронту, вигнання нацистських 
окупантів з Києва, опанування стратегічним плацдармом, утримання його та 
створення умов для розгортання військ з метою подальшого наступу на 
Правобережній Україні. Операція проводилась під час стратегічного наступу 
радянських військ – так званої “битви за Дніпро”, одночасно із 
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Нижньодніпровською стратегічною наступальною операцією (26 вересня – 
20 грудня 1943 р.). 

Аналіз бойового та чисельного складу радянських військ в 
історіографічних джерелах містить низку суперечностей та неточностей. У 
книзі “Радянське воєнне мистецтво у Великій Вітчизняній війні” вказується, що 
1-й Український фронт на початок операції налічував 398 682 особи. У статті 
воєнно-історичного журналу “Битва в цифрах” стверджується, що на початок 
операції у військах фронту було 404 315 осіб. Багато науковців оперують 
цифрою 671 тис. осіб. Такі розбіжності статистичних даних потребують більш 
глибокого дослідження сил і засобів сторін на початок та на окремих етапах 
операції. 

Дотепер тривають дискусії щодо втрат, яких зазнали радянські війська у 
збройній боротьбі за Київ. У праці “Стратегічні та фронтові операції на 
території України у 1943–1944 роках” вітчизняні автори застосували власні 
підходи до обрахунків втрат у Київській стратегічній наступальній операції на 
основі статистичних даних комісії, що у 80-ті роки  ст. спробувала 
обчислити втрати в операціях німецько-радянської війни. Сучасні українські 
воєнні історики наводять такі дані про втрати військ фронту в боях за столицю 
України: 143571 особи, зокрема 37411 – безповоротно. Автори підсумували 
втрати в Київський наступальній операції (3–13 листопада 1943 р.) та втрати у 
трьох попередніх невдалих операціях, проведених на київському напрямку в 
жовтні 1943 р. Якщо ж виходити із хронологічних рамок Київської стратегічної 
наступальної операції від 11 жовтня до 23 грудня 1943 р., то варто додати 
втрати у Київській оборонній операції 1943 р. Тоді загальні втрати у Київській 
стратегічній наступальній операції становитимуть 231044 особи (вбитими –
63854). Зауважимо, що тут не враховані втрати в ході форсування Дніпра і 
бойові дії поза межами проведених операцій військами 1-го Українського 
(Воронезького) фронту. 

За результатами історіографічного дослідження Київської наступальної 
операції 1943 р. запропоновано такі напрями наукових пошуків у руслі 
вирішення дискусійних аспектів та розв’язання існуючих проблем: вивчення, 
систематизація та аналіз питань внеску набутого бойового досвіду в розвиток 
форм і способів збройної боротьби; дослідження всебічного забезпечення 
бойових дій; аналіз застосування видів і родів військ у Київській стратегічній 
наступальній операції; узагальнення досвіду організації взаємодії усіх родів 
військ у надзвичайно складній оперативній обстановці; визначення ролі 
партизанів у наступальній операції. Важливо ретельно проаналізувати 
підготовку і хід операцій військ Воронезького (1-го Українського) фронту у 
жовтні, другій половині листопада і грудні 1943 р. Актуальною темою для 
вітчизняних науковців є дослідження операцій німецьких військ на теренах 
України. Такі дослідження потребують ґрунтовного наукового опрацювання із 
залученням джерельної бази обох воюючих сторін.  
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі виконано наукове завдання, яке полягало у 
дослідженні історіографічного процесу, з’ясуванні стану, повноти і 
достовірності наукового доробку вчених щодо підготовки, проведення і 
результатів Київської наступальної операції 1943 р. 

При цьому отримані такі основні наукові результати дослідження. 
1. З’ясування стану історіографічного виміру наукового вивчення 

Київської наступальної операції 1943 р. дає підстави стверджувати, що 
проведені до цього часу дослідження не в повному обсязі відтворювали 
найважливіші аспекти обраного дослідницького напряму. У радянський період 
наукові розробки, присвячені історіографії воєнних подій на київському 
напрямку у 1943 р., окремо не проводились і стали лише частиною загального 
історіографічного процесу, який розгортався за умов керівництва науковими 
дослідженнями партійними органами. Тема історіографії Київської 
наступальної операції 1943 р. не стала також предметом досліджень німецьких, 
англомовних та сучасних російських науковців. Історіографічні роботи 
сучасних вітчизняних дослідників присвячені переважно загальним аспектам 
історії України періоду Другої світової війни. Стосовно історіографії Київської 
наступальної операції 1943 р. маємо всього кілька наукових розвідок у формі 
наукових статей та матеріалів наукових конференцій. 

Оцінюючи загальний стан розроблення заявленої теми, автор констатує, 
що в історичній літературі не було праці, яка б всебічно і комплексно її 
розкривала. Разом з тим існувала необхідність виявлення недостатньо 
досліджених воєнно-історичною наукою аспектів підготовки і проведення 
Київської наступальної операції 1943 р., які мають істотне теоретичне і 
практичне значення, встановлення невирішених проблем та визначення 
напрямів подальших досліджень. Саме тому було обрано історіографічний 
напрям дослідження Київської наступальної операції 1943 р., ураховуючи його 
актуальність та важливість для розвитку сучасної воєнно-історичної науки. 

2. У дисертації здійснена систематизація історіографічних джерел 
Київської наступальної операції 1943 р. за видовими, часовими параметрами та 
за їх походженням: радянські; зарубіжні (англомовні, німецькомовні, чеські, 
сучасні російські); новітні вітчизняні. У дисертації виокремлено підгрупу 
воєнно-історичних історіографічних джерел. Основними критеріями 
зарахування праць до цієї підгрупи стали: залучення до їх розробки 
професійних воєнних істориків, використання в дослідженнях оперативних і 
бойових документів. Історіографічний аналіз охопив наукові праці, з яких в 
пострадянський період були зняті грифи обмеження доступу. На основі аналізу 
зроблено висновок про достатню репрезентативність та евристичний потенціал 
джерельної бази. Дослідники підготовили значний масив наукових праць 
стосовно Київської наступальної операції, що надає можливість для 
історіографічних досліджень. 

3. У дисертації на підставі соціально-політичних умов проведено 
періодизацію історіографічного процесу наукового відображення історичних 
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подій, пов’язаних із Київською наступальною операцією 1943 р. Обґрунтовано 
два періоди: радянський (зарубіжна історіографія цього періоду формувалася в 
основному за умов “холодної війни”) (кінець 1943 р. – початок 90-х рр.  ст.) 
та сучасний (з 1991 р.). Періоди поділені на етапи з урахуванням специфіки 
історичних досліджень у різних країнах. Виявлено особливості та тенденції 
історієописання на різних етапах еволюції наукових знань. Виокремлено 
основні наукові школи та інституції.  

4. На основі аналізу наукового доробку вчених із залученням нових 
історичних джерел у дисертації встановлена повнота і достовірність 
висвітлення у науковій літературі підготовки, проведення та результатів 
Київської наступальної операції 1943 р. У наукових дослідженнях 
аналізувались чинники успішної операції 1-го Українського фронту: постійне 
нарощування зусиль у ході операції; використання фактора раптовості; рішучий 
маневр силами та засобами; зосередження зусиль на напрямку головного удару; 
створення високої щільності артилерії на ділянках прориву (понад 300–500 
стволів на км фронту); досягнення морально-психологічної переваги над 
військами противника. У науковій літературі недостатньо розкриті питання 
підготовки операції: організація взаємодії і забезпечення; підготовка органів 
військового управління і військ (сил) до бойових дій. 

Встановлено, що найбільш повно і достовірно розкрита організація (зміст 
директивних документів Ставки ВГК, рішень командувача фронту, планування 
операцій у фронтовій та армійській ланках, організація вогневого враження 
противника), проведення та результати операції 1-го Українського фронту (3–
13.11.1943 р.). Інші операції на київському напрямку, які проводилися в період 
з 11 жовтня до 23 грудня 1943 р., недостатньо відображені в історіографії.  

5. Виявлено фальсифікації радянських та сучасних російських воєнних 
істориків через умисну підміну поняття “фронтова наступальна операція” на 
“стратегічна наступальна операція” відносно Київської наступальної операції 
(3–13.11.1943 р.), що стало підґрунтям для подальших маніпуляцій і введення 
до наукового обігу недостовірних даних, які призвели до спотворення 
історичної реальності. Через це поза увагою дослідників залишались операції 
(бойові дії) військ Воронезького (1-го Українського) фронту з жовтня до грудня 
1943 р. Наслідками такої маніпуляції історичними фактами стало: приниження 
ролі та значення збройної боротьби за Київ у 1943 році; приховування 
прорахунків та невдалих рішень радянського державного і військового 
керівництва; заниження показників кількості втрат. 

6. У дисертації визначено дискусійні аспекти та сформульовані не 
вирішені історичною наукою проблеми щодо Київської наступальної операції 
1943 р., які згруповані у тематичні блоки: визначення в історіографічних 
джерелах основних показників Київської наступальної операції 1943 р.; оцінка 
науковцями радянського воєнного мистецтва у Київській наступальній операції 
1943 р.; результати та наслідки операцій військ 1-го Українського фронту на 
київському напрямку у 1943 році за поглядами вітчизняних та зарубіжних 
авторів. 
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7. На підставі історіографічного дослідження Київської наступальної 
операції 1943 р. окреслено напрями подальших наукових досліджень, в основі 
яких лежить необхідність комплексного вивчення, із залученням усього масиву 
доступних сучасним дослідникам джерел, Київської стратегічної наступальної 
операції, яка проводилася у жовтні – грудні 1943 р. та включала всі наступальні 
та оборонні операції Воронезького (1-го Українського) фронту та армійських 
об’єднань, що входили до його складу. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Кидонь В. І. Київська наступальна операція 1943 р.: історіографія. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 20.02.22 “військова історія”. – Національний університет 
оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України, 
Київ, 2018. 

У дисертації систематизовано радянську, зарубіжну та новітню 
вітчизняну історіографію Київської наступальної операції 1943 р., зокрема 
наукові дослідження, з яких у пострадянський період зняті грифи обмеження 
доступу. Здійснено періодизацію історіографічного процесу наукового 
відображення історичних подій, пов’язаних із проведенням Київської 
наступальної операції 1943 р. У дисертації обгрунтовано два історіографічних 
періоди: радянський (кінець 1943 – початок 90-х рр.  ст.), який за кордоном 
в основному проходив в умовах “холодної війни”, та сучасний (з 1991 р.) – 
після розпаду соціалістичної системи та краху СРСР. Там, де це вбачалось 
необхідним, періоди поділені на етапи з урахуванням умов, особливостей та 
специфіки історичних досліджень у різних країнах. Виявлено особливості і 
тенденції історієописання на різних етапах еволюції наукових знань та виділено 
основні наукові школи й інституції, які досліджували Київську наступальну 
операцію. 

У дисертації з’ясовано стан, повноту і достовірність наукового доробку 
вчених щодо підготовки та проведення Київської наступальної операції (3–13 
листопада 1943 р.). Встановлено, що у науковій літературі найбільш повно і 
достовірно розкрито організацію операції: зміст директивних документів 
Ставки ВГК; рішень командувача фронту; планування операцій у фронтовій та 
армійській ланках. Недостатньо дослідженими залишаються питання 
підготовки операції: організація взаємодії і забезпечення; підготовка органів 
військового управління і військ (сил) до бойових дій. Наукові знання про 
операцію розглянуті відповідно до етапів її проведення. 

На підставі історіографічного дослідження виявлені дискусійні аспекти та 
не вирішені історичною наукою проблеми щодо Київської наступальної 
операції 1943 р., а саме: її хронологічні рамки; встановлення оперативного 
рівня; оцінка воєнного мистецтва воюючих сторін; показники втрат. 
Ґрунтуючись на аналізі змісту історіографії, окреслено напрями подальших 
наукових пошуків, детермінованих необхідністю комплексного вивчення 
Київської стратегічної наступальної операції, яка проводилася у жовтні – грудні 
1943 р. та включала всі наступальні та оборонні операції Воронезького (1-го 
Українського) фронту та армійських об’єднань, що входили до його складу.  

Ключові слова: Друга світова війна, битва за Дніпро, стратегічні та 
фронтові операції, Київська наступальна операція 1943 р., 1-й Український 
фронт, історіографія.  
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ANNOTATION 
 

Kydon V.I. Kyiv Offensive Operation in 1943: historiography. – Qualifying 
Scientific Work as a Manuscript. 

Ph.D. thesis in Historical Science on specialization 20.02.22 – military history. 
- National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, 
Ministry of Defence of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The actuality of the research is defined by the importance of a historiographical 
study of the evolution of scientific knowledge of national and foreign scholars on the 
Kyiv Offensive Operation in 1943, as well as the absence of generalized works on 
that scientific subject. At the same time, the modern military history science 
requirements have ensured the necessity of exposing in sufficiently learned aspects of 
the Kyiv Offensive Operation in 1943, which have significant theoretical and 
practical value, identification of discussion issues and unsolved problems, and 
defining perspective directions for further researches. That is why the 
historiographical direction of the study of the Kyiv Offensive Operation in 1943 was 
chosen, given its urgency and importance for the modern military history science 
development. 

The thesis systematized the Soviet, foreign and modern national historiography 
of the Kyiv Offensive Operation in 1943. The historiographical analysis covered 
scientific works which were unclassified in the post-Soviet period. Based on the 
source analysis, a conclusion is drawn about its sufficient representativeness and 
heuristic potential. The researchers prepared a large array of scientific works on the 
Kyiv Offensive Operation which provides opportunities for historiographical 
research.  

On the basis of socio-political conditions, the historiographical process 
periodization of scientific reflection of the historical events connected with the Kyiv 
Offensive Operation in 1943 was demonstrated in the thesis. Two periods were 
defined: Soviet (the foreign historiography of that period was formed, mainly under 
the conditions of the Cold War) (the end of 1943, the beginning of the 90's) and 
modern (since 1991). The periods are divided into the stages taking into account the 
specifics of historical researches in different countries. The peculiarities and tendency 
of the history writing at different stages of the evolution of scientific knowledge are 
revealed. 

The thesis clarifies the state, completeness and reliability of the scientific work 
of scientists regarding the preparation and conduct of the Kyiv Offensive Operation 
(from the 3rd of November till 13th of November, 1943). It is proved that in the 
scientific literature the most complete and reliably issues of organization of the 
operation, content of command papers of the General Headquarters, decisions of the 
Front Commander, operations planning at the Front and Army level are revealed. 
There are insufficiently researched aspects of the operational planning: the 
organization of coordination and support, the public and military forces (troops) 
authorities training for combat operations. 

The thesis proves that the Kyiv Offensive Operation (from the 3rd of November 
till 13th of November, 1943) refers to the army group operations level and is a part of 



 22 

the Kyiv strategic offensive operation, which, in its turn, consists of operations 
carried out by the troops of the Voronezh Front (1st Ukrainian) on the Kyiv front 
(direction) from 11th October to 23rd of December, 1943. The purpose of the strategic 
operation was to defeat the German force grouping on the right bank of Dnipro river 
in the sector of the First Ukrainian Front (Voronezh), to liberate the capital of 
Ukraine, to take the strategic place of arras, to hold it, and to create conditions for the 
deployment of troops for further offensive on the Right-Bank Ukraine. It was 
conducted during the strategic offensive of the Soviet troops - the so-called "Battle of 
the Dnipro". 

Based on the historiographical research, some discussion aspects and 
unresolved historical problems of the Kyiv offensive operation of 1943 were found. 
They are: chronological frameworks, operational level estimation, warring factions’ 
military art assessment, losses and damages. The thesis outlines directions for future 
research which are determined by the necessity of an in-depth study of the Kyiv 
strategic offensive operation held in October-December period of 1943 including all 
offensive and defensive operations of the Voronezh Front (1st Ukrainian) with 
embodied army troops. 

Key words: World War II, Battle of the Dnipro, strategic and army group 
operations, Kyiv Offensive Operation in 1943, 1st Ukrainian Front, historiography. 

 
 

 


