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героїзм, патріотизм та завзятість сербського народу у їхній боротьбі проти ворогу. Відсутність матеріального 
забезпечення армії Сербії не вплинула на її моральну стійкість, котра вважалася запорукою успіху сербів. 
Одним з провідних кореспондентів газети “Одесский листок” у 1914 році був полковник Генерального штабу 
Збройних сил Російської імперії П. Андріанов. У своїх статтях він завжди підтримував сербів та декілька 
разів наголошував на відданості й силі духу сербського народу. Водночас, оцінюючи шанси на перемогу, 
П. Андріанов, як досвідчений військовий, досить об‟єктивно спрогнозував подальший розвиток ситуації на 
Сербському фронті. У цілому матеріали газет підросійської України є невичерпним джерелом інформації 
про події на фронтах Першої світової війни та потребують подальшого їх вивчення. 
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СПРОБА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ 

У статті здійснено аналіз радянської та пострадянської історіографії з проблематики 
зовнішньополітичних відносин США у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.). Виокремлено ряд 
напрямків, в межах яких працювали та працюють нині науковці. Акцент зроблено на висвітлені у 
науковій літературі американо-німецьких відносин у роки Першої світової війни. Здійснено 
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Перша світова війна ознаменувалась виходом Сполучених Штатів Америки на світову арену. 
Відбувається налагодження відносин США з усіма провідними світовими державами; тимчасово держава 
навіть позбавляється позаблокового стану. Ключову роль у поданих зрушеннях відіграв двадцять восьмий 
президент США – В. Вільсон. У цьому контексті актуальним постає вивчення висвітлення 
зовнішньополітичної діяльності саме В. Вільсона у історичній літературі, адже незважаючи на наявність 
значного масиву досліджень, присвяченій політиці В. Вільсона, у вітчизняній історіографії на сьогодні не 
існує жодної праці, де був би систематизований поданий доробок. 

Метою поданої статті – здійснити спробу аналізу радянської та пострадянської історіографії з проблем 
зовнішньої політики В. Вільсона у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.). 

Вивченням історіографії зовнішньої політики В. Вільсона у роки Першої світової війни займаються усі 
дослідники, сферою інтересів яких є постать В. Вільсона. Проте кожен з них приділяє досліджуваній нами 
проблемі різний обсяг матеріалу: від одного абзацу до кількох десятків сторінок. Зокрема, досліджувана 
нами проблема висвітлюється у роботах А. Лінка, Т. Бейлі, А. Пушкарьова, А. Уткіна, А Степури, В. Фісанова 
та інших. 

Аналіз історіографічного доробку дозволив нам виділити два основні напрямки, які ми умовно назвали 
прорадянський (східний) та проамериканський (західний). 

До завершення Другої світової війни у Радянському Союзі практично не цікавились проблемами 
зовнішньої політики США у роки Першої світової війни. Вказана тема була висвітлена лише у кількох 
книжках, які до того ж були перекладами іншомовних видань. Першим подібним дослідженням була робота 
Р. Беккера “Вудро Вильсон. Мировая война. Версальский мир” [1], у якій автор на наявному матеріалі 
проаналізував внесок постаті американського президента у перемогу Антанти та розбудову повоєнного 
світу. Однак, дослідник керувався незначною кількістю джерел, які були наявні у ЗМІ та з промов 
президента, через що дослідження не висвітлювало значний масив аспектів зовнішньої політики США у роки 
війни. 

Певний брак джерел спостерігається і в роботі В. Беллі “Борьба за Тихий океан” [2], яка була 
присвячена відносинам США з державами Дального Сходу. Автор зазначав, що США були географічно 
відокремлені від передових країн західної Європи та Японії, держава змогла скористатися всіма перевагами 
свого економічного і політичного становища і в міжвоєнний період стала відігравати не останню роль на 
міжнародній арені. 

Подальший розвиток радянської історіографії з проблем зовнішньої політики В. Вільсона у роки Першої 
світової війни відбувається і з завершенням Другої світової війни. Інтерес до теми обумовлювався 
наростанням конфронтації між США та СРСР та початком “холодної війни”. Як наслідок, у радянській 
історіографії намагались показати В. Вільсона, як персону, яка сприяла розвитку громадянської війни та 
налаштував світове суспільство проти Радянської Росії. 

У цілому, радянську історіографію цього періоду ми можемо поділити на ту, яка була видана до 1985 р., 
та ту, яка була написана та опублікована у 1985-1991 рр., коли за умов перебудови та гласності відбулось 
певне зрушення для більш об‟єктивного висвітлення проблеми. 

Серед дослідників першого виокремленного нами періоду, найбільш повно зовнішню політику 
В. Вільсона охарактеризована у роботах З. Гершова [3; 4; 5]. Першим комплексним дослідженням історика 
стала монографія ““Нейтралитет” США в годы первой мировой войны” [3]. Вже з самої назви, де слово 
“нейтралітет” береться у лапки, простежується, що дослідник притримувався думки, що ніякого нейтралітету 
уряд США в умовах війни не дотримувався, а всі його дії були спрямовані на отримання світового 
панування. У згаданій праці більш детальніше окреслюються європейська політика США 1914-1917 рр., 
аналізується економічна складова. Особливо автор акцентує увагу на відносинах США та Німеччини. Однак, 
існує в ній і ряд недоліків. В першу чергу, це вузька джерельна база дослідження. Американські джерела 
майже не використовуються, автор більше звертає увагу на праці класиків марксизму. По-друге – значна 
заідеологізованість праці, причиною чого також є “холодна війна”. 

У більш пізній свої праці “Вудро Вильсон” [4], дослідник розглядає зовнішню політику американського 
президента, як спробу перетворити Сполучені Штати в імперіалістичну державу. Автор намагається 
обґрунтувати тезу, що політика В. Вільсона була повністю залежною від американських монополій, а сам 
президент не мав на неї ніякого впливу. У розділах, присвячених періоду Першої світової війни, акцент 
робиться на політиці президента щодо Німеччини та Росії, як головних ворогах США на шляху світового 
панування. У ході дослідження З. Гершов приходить до висновків, що своїми діями В. Вільсон чимало 
сприяв подальшому зростанню економічної могутності США, перетворенню їх у фінансовий центр світу. 
Наполегливо домагався світового лідерства Сполучених Штатів. Проте, провалився на всіх своїх 
зовнішньополітичних напрямках. 

Проблемам американо-російських відносин у роки Першої світової війни присвячені і роботи Р. Ганеліна 
[6]. Автор зосередив увагу, головним чином на міждержавних зв‟язках, частково приділивши увагу 
відношенню різних суспільних верств Росії до США до політики своїх держав, а також реакції в Америці на 
хід революційного процесу в Росії. При цьому, відносини між США та Російською імперією розглядаються 
крізь призму двох імперіалістичних держав, які ставлять на перше місце владу та гроші, відсуваючи потреби 
населення на задній план. 

Найбільш яскравий прояв антиамериканської позиції ми зустрічаємо у досліджені Н. Полетики 
“Возникновение Первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.)” [7]. Хоча зовнішній політиці В. Вільсона у 
цій роботі приділено небагато уваги, автор вказує, що винуватцем війни були саме США, які прагнули 
шляхом зіткнення двох протиборчих блоків вийти світовим лідером. Дослідник зосереджує увагу на 
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відносинах між США та Німеччиною, вказуючи, що незважаючи на економічну підтримку цієї країни “США 
приняли решение не допустить победы своего главного противника Германии над Антантой” [7, с. 578]. 
Також, дослідник зазначає, що при обранні зовнішньополітичного курсу, В. Вільсон притримувався позицій 
впливових монополістів, зокрема Дж. Моргана та Дж. Рокфелера. 

Схожою з Н. Полетикою позиції дотримувались у своїх роботах К. Виноградов [8], Б. Козенко [9; 10; 11]. 
Дослідники наголошували, що демократія була лише візуальною спробою прикрити антигуманну політику 
Сполучених Штатів, а сама держава була готова вступити у війну у будь-який момент. Причиною ж 
затягнутості цього вступу була невирішеність сторони, яку слід підтримати, адже невірний вибір міг 
призвести до поразку у війні. 

Одних із важливих результатів праці радянських істориків стала колективна монографія “Мексиканская 
революция 1910-1917 года и политика США” [12], що являється першою спробою в радянській науці 
узагальнити широке коло питань пов‟язаних з даною проблемою, показати на фоні мексиканської революції 
агресивну політику США по відношенню до Мексики. Важливе місце у роботі відводилось “Телеграмі 
Цимермана”. Дослідниками вказувалось, що вона була сфальсифікована, аби поширити серед населення 
антинімецькі настрої. 

На початку 1980-х рр. починають публікуватись перші радянські праці, присвячені питанням 
історіографії зовнішньої політики В. Вільсона у роки Першої світової війни. Зокрема, у роботах 
А. Пушкарьова [13], В. Малахаєва [14] здійснюється аналіз американського (“буржуазного”) доробку 
окресленої проблеми. Радянські дослідники приходять до висновку, що у США відбувається прикрашення 
власної історії. Дослідники акцентують увагу на висвітлені участі США в антирадянській кампанії. 

Видаються в СРСР у цей період і іноземні праці, проте лише ті, які показують політику В. Вільсона, як 
“підступну” та “залежну від монополій”. Зокрема, подібної позиції притримується британський історик 
В. Готліб [15]. 

За умов перебудови 1985-1991 рр., починається переоцінка минулого і спроби створення нової 
історіографії історії 1914-1918 рр. Однак, в цілому, в історичній літературі залишається спроба показати 
В. Вільсона, як особу, яка підтримувала війну та намагалась її затягнути. 

Особливу цінність серед робіт цього періоду представляє дослідження А. Уткіна “Дипломатия Вудро 
Вильсона” [16]. Автором здійснено комплексне вивчення усіх векторів зовнішньої політики США у роки 
Першої світової війни. Значний акцент робився на відносинах між США та Німеччиною у сфері дипломатії та 
економіки. Дослідником наголошується, що В. Вільсон, прагнучи досягти світового панування штовхає країну 
до участі в першій світовій війні та до антирадянської інтервенції. 

Більш нейтральної позиції дотримується Г. Севостьянов, який у другому томі “История США” [17] 
виокремлює кілька розділів для аналізу зовнішньої політики В. Вільсона у роки війни. Науковець вважає, що 
уся зовнішня політика президента обумовлювалась зовнішніми факторами: фінансові магнати, Конгрес, 
політичні суперники, зокрема Т. Рузвельт. З метою збереження влади, В. Вільсон був вимушений провадити 
політику на два фронти: в підтримку Антанти та країн Троїстого пакту. Наростання ж антивоєнних настроїв у 
державі призвело до необхідності вступу у війну на боці Антанти. 

Ставлення американських правлячих кіл до Радянської Росії в 1918 р. було розглянуто в статті 
В. Малькова [18], який спирається на документи з архівів США та аналізує ключовий за значенням документ 
– секретну аналітичну записку консультанта держдепартаменту США А. Куліджа (травень 1918 р.) про 
ситуацію в Росії в цей період і варіантах політики Сполучених Штатів по відношенню до неї. 

Розпад СРСР призвів до певного переосмислення в російській історіографії, усіх проблемних питань 
Першої світової війни, у тому числі і зовнішньополітичної діяльності В. Вільсона. Однак, зберігається і певна 
заідеологізованість, притаманна ще радянській історіографії, причиною цього явища було те, що дослідники 
в першу чергу звертають увагу на доробок попередників ніж на наявні джерела. 

Одним з перших російських дослідників, хто спробував оцінити політику В. Вільсона з нейтральної 
сторони був В. Шацило [19; 20]. Досліджуючи проблеми підводної війни він робив акцент на відносинах США 
та Німеччини. Науковцем було виокремлено два періоди американо-німецьких відносин: 1) період 
посередництва – коли США виконувала функції посередника між ворогуючими блоками; 2) період війни – 
коли в умовах необмеженої підводної війни, уряд США був вимушений вступити у війну на боці Антанти з 
метою захисту власної держави та громадян. Автор аналізує еволюцію поглядів В. Вільсона та його 
оточення відносно необмеженої підводної війни у різні хронологічні етапи Першої світової. 

Суттєвий внесок у вивчення зовнішньої політики В. Вільсона зробив В. Романов [21; 22; 23; 24; 25]. 
Сферою інтересів дослідника є еволюція зовнішньополітичних орієнтирів США за правління В. Вільсона, 
особливо в умовах Першої світової війни. Акцент робиться на відносинах з Великобританією та Німеччиною 
та політику відносно Радянської Росії. Інші вектори зовнішньої політики виокремлюються поверхово. При 
цьому, варто зазначити, що в роботах простежуються і певні радянські мотиви, зокрема, В. Романов 
розглядає зовнішню політику В. Вільсона, як спробу встановлення Сполученими Штатами світової гегемонії. 

Певні прояви радянської історіографії ми зустрічаємо і праці А. Уткіна “Первая мировая война” [25], у 
якій дослідник акцентує увагу на тому, що президент, наголошуючи на мирних переговорах, в реальності не 
прагнув швидкого завершення війни та надавав військову допомогу обом блокам з тією метою, аби 
затягнути військовий конфлікт у Європі. Важливу роль у монографії відведено політиці В. Вільсона щодо 
Німеччини, її еволюції за умов війни. Науковець наголошує, що саме німецька політика, особливо 
проголошення необмеженої підводної війни на початку 1915 р., призвела до виходу США на світову арену. 

У сучасній російській історіографії найбільш опрацьованою є проблематика взаємовідносин В. Вільсона 
з Великобританією. Згаданій тематиці присвячені дисертаційні дослідження А. Зирянова та Д. Усатюка, ряд 



Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2015, вип. 43 

 304 

статей А. Скиба [27; 28; 29]. У дисертаційному дослідженню Д. Усатюка “Политика США в отношении 
Великобритании в 1914-1918 гг.: морская блокада Германии и “свобода морей”” [29] аналізується політика 
двох держав відносно Німеччини, еволюцію поглядів лідерів США та Великобританії, зовнішньополітична 
позиція В. Вільсона щодо Німеччини.  

Робота А. Зирянової [27] складається з двох частин. У першій дослідниця аналізує дипломатичну 
взаємодію Сполучених Штатів і Великобританія у роки Першої світової війни, у другій – російське питання в 
американо-англійських відносинах в 1914-1918 рр. Загалом, А. Зиряновою, здійснюється спроба 
комплексного аналізу основних проблем американо-англійських відносин в 1914-1918 рр., розглянутих у 
контексті глибинних зрушень у системі міжнародного порядку. 

Політику адміністрації В. Вільсона стосовно Мексики досліджує А. Манухін [30; 31; 32]. Два розділи його 
дисертаційної роботи присвячені саме періоду Першої світової війни. Важливий акцент робиться на зміні в 
політиці стосовно Мексики за умов оприлюднення “телеграми Цимермана”. Дослідник вказує, що прагнення 
Німеччини використовувати Мексику як плацдарм для підривної діяльності проти союзників посилювало 
неприязнь до режиму Карранси, який сприймався як прогерманський, антиамериканський і недозволено 
радикальний. Багато американських політиків вірили, що навіть нова Конституція була прийнята під впливом 
Німеччини, на яку режим мав намір спертися в разі її перемоги у війні, підірвавши англо-американські 
позиції в Мексиці. Порівнюється політика В. Вільсона стосовно мексиканського питання в порівняні з його 
попередниками. 

Дисертаційне дослідження Р. Пеньковец “Политика Вудро Вильсона в освещении российской 
периодической печати, 1912 – первая половина 1917 гг.” [33] присвячене вивченню зовнішньої політики 
В. Вільсона крізь призму російського періодичного друку. Автором аналізуються роль США в питаннях 
підводної війни, дипломатична і миротворча діяльність президента, зростання економічної могутності 
Сполучених Штатів за умов війни. Дослідник, вказуючи на різні підходи, стосовно висвітлення зовнішньої 
політики США вказує, що аналіз російських газет дозволяє усвідомити позиції різних полюсів 
(консервативного, ліберального, демократичного) стосовно до політики США, зрозуміти схожість і 
відмінність думок з даного питання протилежних груп російського суспільства [33, с. 12]. 

Зовнішню політику В. Вільсона щодо Великобританії та Німеччини висвітлює у ряді статей В. Согрін [34]. 
У вітчизняній українській історіографії на сьогодні не має комплексних досліджень присвячених 

зовнішній політиці В. Вільсона. Подана проблематика, лише починає розроблятись. Дослідженню 
зовнішньополітичних орієнтирів В. Вільсона, присвячені праці В. Фісанова [35; 36], у яких досліджено 
політику США щодо Австро-Угорщини на різних етапах Першої світової війни. В його роботах показано 
еволюцію американської зовнішньополітичної стратегії й тактики у Центральній та Східній Європі. Значну 
увагу приділено ролі президента США В. Вільсона у виробленні політичного курсу в регіоні. Проаналізовано 
відомі “14 пунктів” Вільсона, зокрема ті, що безпосередньо стосувалися долі багатонаціональної 
Габсбурзької монархії та народів, що її населяли. 

Важливий внесок в дослідження даного питання зробив Б. Гончар. У статті “Питання про 
“Відповідальність” за виникнення Першої світової війни 1914-1918 рр. у висвітленні мемуарної літератури” 
[37] розкривається розстановка сил напередодні війни, а також позиції країн, у тому числі США, щодо 
початку Першої світової війни. Наголошується, що на початку війни США в цілому симпатизували 
західноєвропейським країнам, проте домінувало прагнення зберегти нейтралітет. Вільсон, шокований 
руйнівним характером конфлікту і стурбований його можливими несприятливими наслідками для США у разі 
затягування військових дій, спробував виступити в якості посередника. Його кінцевою метою було 
досягнення “миру без перемоги”. Миротворчі зусилля не увінчалися успіхом, головним чином через те, що 
обидві сторони не втрачали надію перемогти у вирішальній битві. Тим часом США все глибше вгрузали в 
суперечці про права нейтральних країн на море. Великобританія контролювала обстановку на Світовому 
океані, дозволяючи нейтральним країнам здійснювати торгівлю і одночасно блокуючи німецькі порти. Що в 
свою чергу відіграло не останню роль у розвитку Першої світової війни. 

Також досліджувана проблематика висвітлюється в контексті робіт присвячених Першій світовій війни 
або історії дипломатії у першій половині ХХ ст. У цьому плані найбільш змістовними є праці М. Марущак, 
Л. Мицик, С. Троян [38; 39; 40]. 

Таким чином, проведений аналіз радянської та пострадянської історичної літератури дозволив нам 
виділити два основні напрямки, які ми умовно назвали прорадянський (східний) та проамериканський 
(західний). Відповідно до першого з них зовнішня політика американського президента розглядалась крізь 
призму прагнення США заволодіти усім світом та перетворити усі наявні держави у напіврабський стан. 
Дослідниками, які працюють у поданому напрямку робляться акценти на співпраці США з урядом Німеччини 
а самого В. Вільсона зображають, як персону, яка сприяла розвитку громадянської війни та налаштував 
світове суспільство проти Радянської Росії. Поданого напрямку дотримувались практично усі науковці у 
СРСР та беруть за основу більшість сучасних російських дослідників. Згідно з другим напрямком, в рамках 
якого у СРСР працювали К. Виноградов, В. Мальков, а у сучасній Росії – В. Согрін, В. Романов, зовнішня 
політика В. Вільсона розглядається, крізь призму “захисту світової демократії” та прагнення американського 
президента побудувати “світ без війни”. При цьому, науковці не оминають і питання взаємовідносин США та 
країн Троїстого пакту, зокрема Німеччини. З розбудовою незалежної української держави відбувається 
спроба переосмислити радянський доробок шляхом залучення нових джерел, зокрема раніше недоступних 
американських. Вагомий внесок у розробку досліджуваної проблеми зробив В. Фісанов, який вивчав 
зовнішню політику В. Вільсона в контексті взаємовідносин США та Австро-Угорської імперії. Проте в цілому, 
подана тема лише починає розроблятись на вітчизняному рівні. Сучасні українські дослідники намагаються 
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переосмислити радянський доробок шляхом залучення нових джерел, зокрема раніше недоступних 
американських. 

Перспективою подальшого дослідження є вивчення англо-американської історіографії з проблем 
зовнішньої політики США у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.). 
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Казаков Г. И. Внешняя политика В. Вильсона (1914-1918 гг.): попытка историографического 
анализа. 
В статье осуществлен анализ советской и постсоветской историографии по проблематике 
внешнеполитических отношений США в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Выделены ряд 
направлений, в рамках которых работали и работают ныне ученые. Охарактеризовано состояния 
отечественной историографии по обозначенной в теме проблемы на данный момент. 
Ключевые слова: Первая мировая война, В. Вильсон, внешняя политика, историографические 
наработки. 
 
Kazakov G. І. Foreign Woodrow Wilson (1914-1918): attempt to historiographical analysis. 
The article analyzes the Soviet and post-Soviet historiography of US foreign relations issues in the First World 
War (1914-1918 gg.). Author determined number of areas within which to work and are now scientists. Done 
characterization of the current state of national historiography outlined in the theme issue. 
Keywords: World War I, Woodrow Wilson, foreign policy, historiographical legacy. 
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О. А. Бакалець 

СРІБНІ АКЧЕ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА В СКЛАДІ МОНЕТНИХ СКАРБІВ 

ПОДІЛЛЯ ХV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст. 

Автор статті, досліджуючи обіг грошей на теренах Поділля у ХV–ХVІ ст., зупиняється на 
малодослідженій проблемі перебування срібної монети Кримського ханства на подільському ринку в 
період пізнього середньовіччя. В розвідці використані нові знахідки татарських монет, які 
зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого, Меджибізького та Барського історичних 
музеїв, в приватних колекціях. 
Ключові слова: аспр, акче, Кримське ханство, Османська імперія, ас-Султан, хан, династія Гіреїв, 
Б. Претвич. 

 
Історія Кримського ханства багата і різноманітна. Вона пов„язана з створенням, в умовах занепаду 

Золотої Орди в першій половині ХV ст., потужного Кримського ханства за часу правління Хаджі-Гірей бен 
Гіяс ад-Діна (1433–1434/1443–1466). Ця держава (з 1475 р. як васал турецького султана) проіснувала в 
Криму 358 років. За наказом Катерини ІІ у 1783 р. ханство було ліквідоване. У 1944 р. за наказом Й. Сталіна 
191 тисяча кримських татар насильно були переселені до Узбекистану та Казахстану. У 1991 р. з 
проголошенням незалежності України та Автономної Республіки Крим в її складі, більшість татар 
повернулися на свою історичну Батьківщину. Але на початку 2014 р., в умовах анексії Криму Російською 
Федерацією, становище кримськотатарського та українського населення півострова серйозно погіршилося. 

Проблемі поширення, використання та фальшування на території України монет Кримського ханства 
приділяли увагу сучасні нумізмати К. Хромов [19], І. Хромова [20], А. Бойко-Гагарін [6], Ю. Зайончковський 
[9], Є. Карлов [11], Г. Козубовський [12], Р. Шуст, В. Зварич [10], А. Олещук [14]. 

Так, А. Бойко-Гагарін у своїй розвідці “Фальшиві монети у Кримському ханстві” здійснив опис та зробив 
спробу класифікувати фальшиві монети ханів династії Гіреїв [6, с. 25–32], А. Олещук у 2005 р. зробив 
детальний аналіз одного із найбільших скарбів кримськотатарських монет пізнього середньовіччя, який 
зберігається у Феодосійському музеї грошей [14], а Є. Карлов в журналі “Нумізматика і фалеристика” за 
2003 р. опублікував детальну зведену таблицю “История Крымського ханства в монетах” [11, с.12-15]. 

В умовах занепаду Золотої Орди в середині ХV ст. в Північному Причорномор„ї та на Кримському 
півострові виникає нова татарська держава – Кримське ханство (1425–1783). Під час боротьби за 


