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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми зумовлена кількома чинниками. По-перше, 
радянсько-фінляндський збройний конфлікт, започаткований в 1918–
1920 рр., отримав продовження в умовах Другої світової війни і з того часу 
перебуває в полі підвищеної уваги  істориків. Лише впродовж 1939–1944 рр. 
між СРСР та Фінляндією відбулося дві кровопролитні війни, які 
опосередковано стосуються всієї геополітики СРСР, зокрема так званого 
«золотого вересня» 1939 р. та інкорпорації західноукраїнських земель. За 
останні сім десятиріч створено великий пласт наукової, науково-популярної і 
дидактичної літератури, присвяченої цим подіям, яка досі не отримала 
належної історіографічної оцінки. Порівняно повніше відображена в 
історіографії «Зимова війна» 1939–1940 рр., натомість у висвітленні подій 
1941–1944 рр. залишається чимало прогалин і нез’ясованих питань. Дискусії 
ведуться  навколо взаємообумовленості радянсько-фінляндської  війни 1939–
1940 рр. і мотивів вступу Фінляндії у війну на боці гітлерівської Німеччини. 
Існують суперечливі трактування виходу Фінляндії з Другої світової, адже 
радянська, сучасна російська та частково фінляндська історіографічні школи 
вважають, що це відбулося у вересні 1944 р., а не у травні 1945 р., як 
стверджують німецькі й англо-американські дослідники. 

По-друге, нова історіографічна ситуація, актуалізація невідомих раніше 
джерел, концепція «нової історичної науки», інтеграція української 
історіографії в європейський і світовий інформаційний простір відкривають 
додаткові можливості для створення нових узагальнюючих праць з історії 
радянсько-фінляндських воєн, подолання різного роду фальсифікацій і 
стереотипів, успадкованих від їх партійно-класового трактування. Належить 
повніше розкрити український аспект складової радянсько-фінляндського 
проблеми з урахуванням новітніх напрацювань істориків Західної Європи, 
включаючи й маловідомих в Україні дослідників гельсінської історичної 
школи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в рамках наукової тематики історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Українська 
нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 
реєстраційний номер 11БФ046-01) та пов’язана із науковими дослідженнями 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Дисертація виконана відповідно спеціальності 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни. 

Об’єктом дослідження є наукові праці з історії радянсько-
фінляндських відносин у роки Другої світової війни, створені в Україні, 
Фінляндії, Російській Федерації, Німеччині, США та Великобританії. 

Предмет дослідження – процес нагромадження і формування 
наукових знань у вітчизняній і зарубіжній історіографії про політику СРСР 
стосовно Фінляндії у 1939–1944 рр.  



2 
 

Хронологічні межі визначаються специфікою дослідження: від 
початку радянсько-фінляндського збройного протистояння 1939–1944 рр., як 
найвищого етапу відносин між СРСР і Фінляндією у середині ХХ століття, до 
1950–1960-х рр., коли з’явилися перші праці, присвячені даній проблематиці. 
Нижня хронологічна межа обумовлена появою перших науково 
обґрунтованих концепцій взаємовідносин між СРСР і Фінляндією, які 
базувалися на залученні широкого кола опублікованих і неопублікованих 
джерел. Верхня хронологічна межа знаменує початок загострення радянсько-
фінляндських відносин у період Другої світової війни та сучасний стан 
дослідження проблеми взаємозв’язків між СРСР і Фінляндією. Таким чином, 
хронологічні межі – 1940-ві–2017 рр., у яких простежується декілька періодів 
і етапів, зумовлених зміною історіографічної ситуації. 

Географічні межі зумовлені специфікою методів підходів в історичній 
науці й охоплюють два виміри: територію Північної та Східної Європи, 
басейн Балтійського моря; а також географію самих досліджень і місця 
публікації їх результатів. У дисертації аналізуються праці, які висвітлюють 
події, пов’язані з радянсько-фінляндськими відносинами в 1939–1944 рр. 

Мета й завдання роботи. Мета дисертаційного дослідження полягає у 
з’ясуванні стану, повноти та достовірності вивчення історії радянсько-
фінляндських відносин у 1939–1944 рр.; виявленні недостатньо студійованих 
питань та виробленні рекомендацій щодо подальшої розробки теми. 

Мета досягається шляхом виконанням таких завдань: 
– проаналізувати стан наукової розробки проблеми, джерельну базу та 

охарактеризувати методику дослідження; 
– розглянути відображення в історіографії найбільш характерних 

підходів до інтерпретації причин і наслідків радянсько-фінляндського  
збройного конфлікту 1939–1940 рр. («Зимова війна»);  

– з’ясувати стан висвітлення у наукових працях мотивів початку і ходу 
фінляндсько-радянської війни 1941–1944 рр. як відповіді на «Зимову війну» 
1939–1940 рр.;  

– дослідити тенденції історіографічної оцінки місця та ролі Фінляндії у 
планах німецького й радянського військового-політичного керівництва; 

– розкрити погляди істориків на з’ясування причин кризи німецько-
фінляндських відносин; 

– простежити за студіями істориків умови і наслідки укладення між 
Фінляндією та країнами антигітлерівської коаліції перемир’я від 19 вересня 
1944 р.; 

 – виявити український аспект радянсько-фінляндських конфліктів 
1939–1944 рр. і його повчальні уроки;  

– окреслити на основі аналізу наявних праць недостатньо вивчені 
аспекти, спотворені та сфальсифіковані події і явища; 

– висловити пропозиції та рекомендації щодо перспектив подальшого 
дослідження проблеми. 
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Методологічна база роботи ґрунтується на принципах історизму, 
наукової об’єктивності, наступності та комплексу методів історіографічного 
пізнання. Принцип історизму дозволив розглядати досліджувані процеси в 
розвитку, відповідно до історичної обстановки, виявляти причинно-
наслідкові зв’язки й закономірності. Принцип об’єктивності дав можливість 
проаналізувати всю сукупність фактів в їх взаємозв’язку з урахуванням 
суперечностей та особливостей політичної обстановки. Принцип 
наступності (спадкоємності) наукового пізнання, який застерігає від 
однобічності і суб’єктивізму, забезпечує максимальне наближення 
історіографічного дослідження до тенденцій розвитку самої історичної 
науки, віддзеркалюючи логіку розвитку знань, за якою нове знання 
продовжує або замінює старе, відбиваючи здатність нових генерацій 
істориків продовжувати дискурси попередніх поколінь, збагачувати і 
примножувати наукові традиції. Дисертація виконана за допомогою 
наступних дослідницьких методів: історіографічного аналізу та синтезу, 
порівняльного, історико-хронологічного, класифікації джерел, їх 
текстуального дослідження та ін., що дозволило всебічно розглянути 
становлення й формування радянсько-фінляндських взаємин на початку та в 
ході Другої світової війни. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена тим, що вперше у 
вітчизняній історичній науці детально висвітлюються питання, пов’язані з 
взаємовідносинами СРСР та Фінляндії під час Другої світової війни в 
історіографічній думці 1945–2017 рр., розкривається участь українців у 
радянсько-фінляндських збройних конфліктах 1939–1944 рр., визначено 
дискусійне питання щодо статусу Фінляндії серед країн-учасниць 
гітлерівського блоку, введено до наукового обігу праці, які раніше не 
використовувалися як вітчизняними, так і радянськими, російськими 
авторами в питанні дослідження орієнтирів зовнішньої політики Фінляндії в 
1939–1944 рр., та свідчать про німецьку політику щодо цієї країни в 
контексті підготовки до світової війни; комплексно проаналізовано в 
наукових працях, яким чином змінювалася політика СРСР щодо 
Фінляндської Республіки з серпня 1939 по вересень 1944 рр., підходи, методи 
й засоби радянського керівництва в контексті формування нового 
зовнішньополітичного курсу відносин з Фінляндією, висновки щодо питання 
реалізації стратегічних планів СРСР, Фінляндії та Німеччини у студіях 
фахівців із цієї проблематики; наукове висвітлення зовнішньої політики 
Фінляндії та її взаємини як із тоталітарними державами (СРСР, Німеччина), 
так і демократичними країнами антигітлерівської коаліції під час Другої 
світової війни; систематизація та аналіз джерел і наукової літератури з 
проблеми дослідження; дослідження радянсько-фінляндських взаємин 1939–
1944 рр. в історіографії, у тому числі вперше – в українській; встановлення 
значення й ролі Фінляндії у Другій світовій війні та виявлення «темних 
плям» радянсько-фінляндських конфліктів 1939–1940, 1941–1944 рр. в 
історіографічному дискурсі. 



4 
 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні 
розуміння процесу становлення й формування політики СРСР щодо 
Фінляндії на початку та наприкінці Другої світової війни крізь призму 
історіографічної традиції. Результати дослідження можуть бути основою для 
подальших розробок із питань історії міжнародних відносин, зовнішньої 
політики Фінляндії, України, Німеччини, Російської Федерації, а також 
використовуватися при підготовці узагальнюючих праць, підручників, 
навчальних посібників зі всесвітньої та вітчизняної історії; при написанні 
студій із військової історії (бойові дії на півночі Європи під час Другої 
світової війни в 1939–1945 рр.); розробці нормативних та спеціальних 
лекційних курсів з історії Фінляндії, скандинавських країн. 

Апробація результатів. Матеріали дисертації було оприлюднено та 
обговорено на всеукраїнських і міжнародних науково-теоретичних 
конференціях: «Шевченківська весна – 2015: Історія», «Шевченківська весна 
– 2016: Історія», «Шевченківська весна – 2017: Історія» (м. Київ, 2015, 2016, 
2017 рр.), «Друга світова війна: події, факти, версії» (м. Переяслав-
Хмельницький, 2015 р.), «Другі Наддніпрянські читання» (м. Дніпро, 
2016 р.), ІІ Міжнародна наукова конференція (м. Суми, 2016 р.), 
V Міждисциплінарні гуманітарні читання (м. Київ, 2016 р.), «Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м. Рівне, 2016 р.), 
VIІ Міжнародна конференція молодих вчених і спеціалістів «Clio-2017» 
(м. Москва, 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція, 
присвячена 100-річчю Російської революції 1917 р. і 75-річчю початку 
Сталінградської битви «Росія в умовах криз ХIX–ХХ ст.» (м. Оренбурґ, 
2017 р.), VIІ Міжнародна наукова конференція «Аркасівські читання: 
історичні дослідження на сучасному етапі розвитку гуманітарної науки» 
(м. Миколаїв, 2017 р.) та ін. 

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 8 статей у 
наукових фахових виданнях, у тому числі 3 публікації – у зарубіжних 
виданнях. Окремі положення та результати дисертації додатково 
відображено у 21 публікації тез і виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою, завданнями та характером 
дослідження. Праця складається зі вступу, трьох розділів (дев’ять 
підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (719 
найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 252 сторінки тексту, з 
яких основний зміст викладено на 181 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність окресленої проблематики, 
визначено об’єкт, предмет, мету й основні завдання, хронологічні та 
просторові межі студії, розкрито наукову новизну, теоретичну, практичну 
значущість дисертації, апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі – «Історіографія, методологія та джерела 
дослідження» – подано огляд наукової літератури й джерельної бази, а також 
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охарактеризовано методологічні засади дисертаційної студії. Розділ 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Стан дослідження проблеми» розглядаються роботи 
вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі радянсько-фінляндських 
відносин 1939–1944 рр.  

Центральними питаннями в працях з теорії історіографії на сьогодні 
залишаються питання класифікації історіографічних джерел, їх критики, а 
також визначення їх місця в системі історичних джерел. 

Зарубіжна історіографія представлена працями радянських, 
пострадянських російських науковців, фінляндських, німецьких та англо-
американських науковців, які займаються питаннями військово-політичного 
протистояння між Радянським Союзом та Фінляндією на фоні Другої світової 
війни. Велике значення набувають принципово нові підходи авторів до 
вивчення проблематики радянсько-фінляндських відносин через призму 
історіографічної традиції, прагнення з’ясування причини, хід та розвиток 
військових конфліктів між Радянським Союзом та Фінляндською 
республікою у 1939–1940 рр. та 1941–1944 рр., опрацювати та поглиблено 
аналізувати участь Фінляндії у військово-політичній коаліції нацистського 
табору держав. 

Наукові праці з історії вивчення радянсько-фінляндських відносин у 
сучасній Фінляндії пов’язані з іменами Ю. Суомі, М. О. Йокіпії, 
П. Невалайнена, В. Расіла, О. Вехвіляйнена, Гельсінкі Ґ. Мейнандера, 
Т. Віхавайнена, О. Маннінена, О. Юссіла, С. Хентіля, Ю. Неваківі, 
Е. Туоміоя, А. Уйттто та ін. Фінляндська історіографія висвітлює, аналізує і 
інтерпретує на основі новітніх досліджень та документальних джерел 
воєнно-історичні, міжнародно-дипломатичні, біографічно-політичні, 
психологічно-соціальні сторінки історії Фінляндії, простежуючи основні віхи 
шляху, який країна пройшла, починаючи з передумов і закінчуючи 
наслідками Другої світової війни, окремо з’ясовуючи основні події 
радянсько-фінляндських відносин у 1939–1944 рр. та їх значення для 
фінляндського історичного дискурсу.  

У німецькій історіографії є чимало праць, які присвячені вивченню 
зовнішньополітичної діяльності Німеччини у міжвоєнний і воєнний періоди, 
але, в той же час, узагальнюючих праць, які б характеризували радянсько-
фінляндські відносини в часи Другої світової війни, на жаль, немає. 
Незважаючи на це, в сучасній ФРН сформувалися три регіональні центри, що 
побіжно займаються аналізом цієї проблематики в контексті аналізу відносин 
між нацистською Німеччиною та Фінляндією у роки Другої світової війни: 
М. Менгер (Грейфсвальд), Я. Гекер-Стампель (Берлін), М. Йонас (Гамбург). 

Важливий внесок у розвиток радянсько-фінляндських відносин у 1939–
1944 рр. внесли англо-американські політичні та військові історики, так як 
Б. Ліддел-Гарт, Дж. Фуллер, Дж. Вуорінен, Ч. Лундін, Е. Зімке, Х.-П. Кросбі, 
Е. Шварц, Д. Кірбі, М. Гілберт, Р. Дуглас, Дж. Еріксон, Дж. Робертс, 
Х. Лунде та ін. Зарубіжні дослідники розглядають аспекти участі Фінляндії у 
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«Зимовій війні» 1939–1940 рр. і «Війні-продовження» 1941–1944 рр. на фоні 
боротьби за гегемонію в Європі демократичних і тоталітарних держав, в той 
же час намагаючись систематизувати і проаналізувати дані своїх зарубіжних 
колег щодо уточнення періоду участі Фінляндії у Другій світовій війні. 

Серед напрацювань українських істориків можна виділити роботи 
М. Гетьманчука, І. К. Патриляка, М. А. Боровика, О. Є. Лисенка, 
В. В. Стецкевича, М. Г. Дубик, Т. Куцаєвой, О. В. Марущенка, М. Рожика, які 
частково або опосередковано займалися дослідженням вітчизняної 
історіографії радянсько-фінляндських конфліктів 1939–1944 рр., виділяючи 
при цьому «український аспект».   

Радянська історіографія 1945–1991 рр. дослідження радянсько-
фінляндських конфліктів 1939–1944 рр. подавала виключно в ключі 
російської історії, ігноруючи український, білоруський фактори «Зимової 
війни» 1939–1940 рр. та «Війни-продовження» 1941–1944 рр. В радянську 
добу вивчення історії взаємовідносин СРСР та Фінляндії під час Другої 
світової війни розгалужувалося на основні роботи з історії радянсько-
фінляндських відносин, монографічних авторських досліджень, 
фундаментальні, енциклопедичні, узагальнюючого характеру праці з історії 
Другої світової війни, німецько-радянської війни («Великої Вітчизняної 
війни»), радянського військового мистецтва, історії Радянських збройних 
сил, дипломатії та зовнішньої політики СРСР. Фактично цими проблемами 
займалися дві регіональні історичні школи (московська і ленінградська), які, 
хоч і опосередковано, розглядали радянсько-фінляндські відносини через 
парадигму офіційної комуністичної ідеології. Це, насамперед, роботи 
Л. Іванова, Т. Бартеньєва, Ю. Комісарова, Ф. Волкова, В. Ушакова, 
В. Трухановського, В. Рижикова, Ю. Борісова, І. Овсяного, П. Севостьянова, 
В. Ісраеляна, Л. Кутакова, В. Похльобкіна, О. Кана, В. Холодковського, 
П. Поспєлова, А. Карасьова та ін.  

В контексті розвитку радянсько-фінляндських відносин тема участі 
Фінляндії у Другій світовій війні ставала більш актуальною у фокусі 
досліджень сучасних російських істориків, що дозволяє нам говорити про 
пострадянський етап розвитку російської історіографії дослідження цієї 
проблематики. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 р. у російській 
історіографічній думці з’явилися нові тенденції, які покликані розкривати 
ключові фактори міжнародних відносин, історії Радянського Союзу, Другої 
світової війни і її окремої складової, яка позначена в російській історичній 
сучасній науці дефініцією «Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр.», 
успадкувавши ці параметри від радянської історичної науки, в той же час 
максимально намагаючись дистанціюватися від неї. 

Наукове переосмислення радянсько-фінляндських відносин 
російськими істориками почалося в роки розпаду Радянського Союзу. Це 
стало можливим після введення до обігу раніше засекречених документів і 
матеріалів, без допомоги яких відтворення об’єктивної і деталізованої 
картини минулого було б неможливим. Для дослідження питань радянсько-
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фінляндських взаємин в російській пострадянській історіографії фактично 
сформувалися чотири історико-дослідницькі школи: санкт-петербурзька 
(А. М. Носков, М. І. Баришніков, В. І. Баришніков, О. І. Рупасов, О. М. Кен, 
О. М. Чистіков, Д. Д. Фролов, Д. І. Орєхов, П. Петров, Д. О. Козуненко, 
Є. О. Балашов, Я. Кішкурно, К. В. Якимович), петрозаводська (С. Г. Верігін, 
Ю. М. Кілін, Е. П. Лайдінен), московська (М. І. Семіряга, Б. В. Соколов, 
П. Аптекарь, В. О. Нєвєжин, М. І. Мельтюхов, Т. С. Бушуєва, 
Ю. О. Нікіфоров, Р. Ф. Субханкулов), архангельська (М. М. Супрун, 
О. В. Репневський, А. О. Подоплекін). Історіографічний аналіз дослідження 
радянсько-фінляндських стосунків 1930-х–1940-х рр. наявний у працях 
В. М. Баришнікова, Т. С. Бушуєвой, Ю. О. Нікіфорова, Р. Субханкулова, 
Г. О. Куманьова, П. В. Петрова, В. О. Золотарьова. Російська сучасна 
історіографія, критикуючи численні радянські партійні ідеологічні установки 
щодо вивчення конфліктів між СРСР та Фінляндією у 1939–1944 рр., тим не 
менш віддає у своїх працях перевагу цінностям радянської історіографічної 
спадщини, нехтуючи надбання західної історіографічної думки, насамперед 
фінляндської, показуючи вступ Фінляндії у Другу світову війну і приєднання 
до гітлерівського блоку як невідворотній процес, що в кінцевому результаті 
сформував нову систему міжнародних відносин на Півночі Європи. 
Досягнення російських науковців полягає в тому, що ними розроблено більш 
деталізований і глибокий аналіз подій радянсько-фінляндської («Зимової») 
війни 1939–1940 рр., численні питання, пов’язані з колаборацією, етнічними 
чистками, депортаціями, насильницькими переміщеннями населення СРСР та 
Фінляндії під час війн 1939–1944 рр., долі та участі військовослужбовців 
РСЧА на службі у фінляндській армії, перебування у фільтраційних та 
концентраційних таборах тощо.  

У підрозділі 1.2. «Джерельний комплекс і методологічні засади 
дослідження». 

Джерельна база дисертаційного дослідження включає в себе кілька 
груп: публікації історичних документів та матеріалів, мемуари, узагальнюючі 
фундаментальні видання, монографічні праці, наукові статті, тези 
конференцій, дисертації. Кожна з цих груп має свої особливості, розкриває 
різні сторони історіографічного процесу. Зазначена джерельна база 
дисертаційного дослідження є достатньо репрезентативною в плані 
визначення шляхів історіографічного розвитку проблематики дослідження. 
Наукові статті, тези конференцій, дисертації почасти містять новітні для 
історіографії погляди, дають поштовх для їх більш ґрунтовної розробки, що 
здійснюється у монографіях. Видання документів, мемуари, узагальнюючі 
видання фіксують усталені в зазначений історіографічний період погляди та 
концепції та водночас є свідченням розширення джерельної бази нашої теми. 
У роботі як історіографічні джерела розглядаються також мемуари. 
Приналежність мемуарної літератури до історіографічних джерел частиною 
науковців ставиться під сумнів, однак ми приєднуємось до думки 
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В. В. Стецкевича, що ті мемуари, що містять оцінки історичних та 
історіографічних фактів необхідно розглядати як історіографічне джерело. 

До першої групи джерел відносяться опубліковані документи і 
матеріали, котрі дають можливість проаналізувати військово-політичну та 
міжнародно-геополітичну обстановку напередодні, на початку та під час 
ведення радянсько-фінляндських воєн 1939–1944 рр., опублікованих у різні 
часи у Санкт-Петербурзі, Петрозаводську, Москві, Франкфурті-на-Майні, 
Гельсінкі. Це, насамперед, опубліковані джерела і матеріали, присвячені 
подіям радянсько-фінляндської («Зимової») війни 1939–1940 рр., які 
перебували під грифом «цілком таємно» аж до середини 2000-х рр.1; блокади 
і битви за Ленінград у 1941–1944 рр., у якій приймала участь і Фінляндія на 
боці нацистської Німеччини2; документи і матеріали щодо планування 
німецьких військових операцій, зовнішньополітичних рішень нацистської 
Німеччини напередодні підготовки і ведення Другої світової війни3; 
документи і матеріали, котрі стосуються зовнішньої політики СРСР і участі 
Карело-Фінської РСР у німецько-радянській війні 1941–1945 рр4. 

Мемуарні джерела, що становлять собою іноземні джерела особового 
походження, розділені на дві групи: 1) спогади військових діячів Фінляндії, 
нацистської Німеччини, Радянського Союзу, діяча національно-визвольного 
руху української діаспори (К.-Г. Маннергейма, Ф. Гальдера, Ю. Горліс-
Горського, Г. Дерра, К. П. Казакова, Е. фон Манштейна, К. А. Мерецкова, 
О. О. Новікова, І. фон Ріббентропа, Л. Рендуліча, Г. Хассо Стахова, 
В. Ерфурта); 2) спогади політичних діячів вищеназваних країн-учасниць 

                                                           
1 Зимняя война 1939–1940. Книга вторая. И. В. Сталин и финская кампания. (Стенограмма 

совещания при ЦК ВКП (б)). – М.: Наука, 1999. – 295 с.; Тайны и уроки зимней войны. 1939–1940. – СПб.: 
ООО «Издательство Полигон», 2000. – 544 c.; «Зимняя война»: работа над ошибками (апрель-май 1940 г.). 
Материалы комиссий Главного военного совета Красной Армии по обобщению опыта финской кампании / 
[Н. С. Тархов, П. Н. Бобылев, Д. И. Борисов, К. К. Миронов, В. М. Михалев]. – М.; СПб.: Летний сад, 2004. – 
560 с.; Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию советско-
финляндской войны / В. С. Христофоров, А. Н. Сахаров, Т. Вихавайне, Ю. Л. Дьяков и др. – М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2009. – 816 с., Зимняя война 1939–1940 гг. в документах НКВД: По материалам Архива 
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области / [Авт.-сост. С. К. Бернев, А. И. Рупасов]. – СПб.: Информационно-издательское 
агентство «ЛИК», 2010. – 320 с. 

2 Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник документов и материалов. 
22 июня 1941 г. – 22 июня 1943 г. – Л.: Огиз; Госполитиздат, 1944. – 410 с., [2] с.; 900 героических дней: 
Сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. – М.-Л.: 
Наука, 1966. – 424 с.; Оборона Ленинграда 1941–1944: Воспоминания и дневники участников. – Л.: Изд-во 
Наука, 1968. – 792 с.; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. – М.: АСТ, СПб.: 
Полигон, 2005. – 766 с. 

3 «Совершенно секретно! Только для командования!»: Стратегия фашистской Германии в войне 
против СССР: Документы и материалы. – М.: Наука, 1967. – 753 с.; Банкротство стратегии германского 
фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. – М.: Наука, 1973. – Т. 1. – 766 с.; Банкротство 
стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы]. – М.: Наука, 1973. – Т. 2. 
– 664 с.; Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmaсht  (Wehrmachtführungsstab) (Військовий щоденник 
Верховного командування Вермахту (Командний штаб вермахту)). Band I: 1 August 1940 – 31. Dezember 
1941 / Еd. А. Hillgruber. – Frankfurt am Main.: Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1965. – 1528 S.; 
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). Band II:1 Januar 1942 – 31. 
Dezember 1942 / Еd. А. Hillgruber. – Frakfurt am Main: Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen,1963. – 800 S. 

4 Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны. – М.: ОГИЗ, 1946. 
– Т. 2. – 684 с.; Карелия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Документы. Материалы. – 
Петрозаводск: «Карелия», 1975. – 448 с. 
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Другої світової війни (Ю. К. Паасиківі, В. Таннера, В. Войонмаа, 
У. К. Кекконена, В. Бережкова, О. Верта, О. М. Коллонтай, І. М. Майського, 
Г. Пікера, У. Ширера, В. фон Блюхера). 

Також у підрозділі окреслено методологічну базу дослідження. 
Методологічну основу дослідження склала органічна сукупність його 
базових принципів: історизму, об’єктивності, всебічності, наступності та 
методів історіографічного пізнання: аналізу і синтезу, порівняльного, 
проблемно-хронологічного, синхронного, ретроспективного та ін. Завдяки 
порівняльному методу вдалося виявити реальний приріст знань на різних 
етапах їх розвитку, вичленити внесок конкретних науковців у збагачення 
відомостей про радянсько-фінляндські відносини під час Другої світової 
війни. Хронологічний і проблемно-хронологічний методи дали змогу 
простежити, хто і коли започаткував дослідження певної проблеми, хто 
продовжив її розроблення і які нові результати були одержані. 

Цінні відомості історіографічного характеру одержано завдяки методу 
синхронного дослідження праць різних авторів, проведених у межах одного і 
того ж періоду, але з діаметрально протилежних методологічних засад. 
Особливо цей метод необхідний для порівняння праць радянських і західних 
істориків та політологів. Саме за допомогою цих методів та методів 
ретроспективи і перспективи найповніше реалізовується принцип 
наступності у історіографії. Відштовхуючись, наприклад, від сучасних 
здобутків у дослідженні процесів радянсько-фінляндських відносин під час 
Другої світової війни, «українського аспекту» під час воєнного протистояння 
між СРСР та Фінляндією у 1939–1944 рр., шляхом ретроспекції розглянуто 
значення кожного з попередніх етапів опрацювання теми, своєрідну тяглість, 
спадковість розвитку знань. 

Другий розділ «Історіографія радянсько-фінляндських відносин на 
початку Другої світової війни» містить аналіз дослідження в наукових 
працях взаємовідносин між Радянським Союзом та Фінляндією на початку 
Другої світової війни і покликаний відповісти на питання, за яких обставин 
та умов нейтральна Фінляндія була втягнута до воєнного конфлікту між 
демократичними (Англія, Франція, США, Нідерланди, Бельгія, Данія, 
Норвегія тощо) та тоталітарними країнами (СРСР, нацистська Німеччина, 
фашистська Італія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Незалежна Держава 
Хорватія, Японська імперія), ставши на бік гітлерівської коаліції держав, 
методи та підходи до питання участі Фінляндії у німецько-радянській війні 
1941–1945 рр. як окремого військового конфлікту загальної складової Другої 
світової війни. Розділ складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Основні напрями і надбання досліджень історії 
«Зимової війни» 1939–1940 рр.» У даному розділі розглядаються проблеми 
періодизації участі Фінляндії у Другій світовій війні в історіографічних 
концепціях, дискусія щодо вступу СРСР у війну проти Фінляндії у працях 
науковців фінляндської, радянської, пострадянської російської, української 
вітчизняної, англо-американської, німецької історіографії, показано 
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відмінність у поглядах на конфлікт між СРСР та Фінляндією радянською, 
пострадянською російською історіографією, протиставляючи їй 
напрацювання західної історіографічної думки (фінляндської, німецької, 
англо-американської). Показується точка зору фінляндської історіографії 
щодо радянсько-фінляндської («Зимової») війни 1939–1940 рр. як боротьби 
за незалежність і суверенітет, протиставляючи її радянській 
зовнішньополітичній експансії на початковому періоді Другої світової війни 
1939–1941 рр. З’ясовано, що в історіографічному контексті радянсько-
фінляндська («Зимова війна») 1939–1940 рр. була викликана низкою 
протиріч як з боку СРСР, так і Фінляндії.  

Підрозділ 2.2. «Український контекст радянсько-фінляндських 
воєн 1939–1944 рр. у новітній історіографії» присвячений аналізу через 
призму наукових праць простежується український вимір війни: проблема 
участі українців у радянсько-фінляндській 1939–1940 рр. та фінляндсько-
радянській 1941–1944 рр. війнах – як досвід перебування України у складі 
Радянського Союзу, розглядається дискусія щодо складу, чисельності та 
участі у бойових операцій українців Червоної Армії; дискусія щодо 
діяльності національно-визвольних діаспорних організацій (зокрема легіону 
Ю. Горліс-Горського) під час «Зимової» війни 1939–1940 рр. Простежені 
тенденції, за яких вітчизняна історіографія вказала на виділення в окремий 
конфлікт, на відміну від радянсько-фінляндської («Зимової») війни 1939–
1940 рр., фінляндсько-радянську війну 1941–1944 рр. як черговий етап 
протистояння між Радянським Союзом та Фінляндією на фоні тривання 
Другої світової війни. 

У підрозділі 2.3. «Зміни в підходах істориків до висвітлення 
фінляндсько-радянської війни 1941–1944 рр. («Війна-продовження»)» 
визначається фінляндсько-радянський конфлікт 1941–1944 рр. як складова 
частина Другої світової війни у історіографічних працях на тлі продовження 
протистояння між Фінляндією та СРСР у контексті намагання переділу світу, 
при цьому детально аналізуються та відокремлюються тенденції вивчення 
складових цього конфлікту. В історіографічному дискурсі фактично 
утворилися дві протилежні точки зору. Фінляндська, німецька, англо-
американська історіографії акцентують увагу на тому, що війну 1941–
1944 рр. можна вважати окремим, суто фінляндсько-радянським воєнним 
конфліктом, який Фінляндія вела у власних інтересах у союзі з гітлерівською 
Німеччиною. Фактично сформувалася тенденція, яка вказує, що радянсько-
фінляндська війна 1941–1944 рр. виражалася в тому, щоб вести бойові дії 
окремо проти СРСР від нацистської Німеччини, зберігаючи нейтралітет щодо 
країн антигітлерівської коаліції на Заході, т. зв. концепція «паралельного 
походу» проти СРСР. Визначено, що радянська і російська пострадянська 
історіографії не виділяють фінляндсько-радянську війну 1941–1944 рр. з 
сегменту «Великої Вітчизняної війни», причому і по сьогоднішній день ця 
тенденція залишається незмінною. 
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Третій розділ «Радянсько-фінляндські відносини в період 
завершення участі Фінляндії у Другій світовій війні в інтерпретаціях 
дослідників» містить аналіз питань, пов’язаних з виходом Фінляндії із 
Другої світової війни, поступовим розпадом гітлерівського блоку держав 
поряд із іншими питаннями військово-політичного змісту. Досліджуються 
концепції розробки та побудови в історіографії чинників, які не тільки 
визначили фінляндську зовнішню політику на завершальному етапі Другої 
світової війни, але й сприяли побудові нової системі міжнародних відносин, 
які визначали радянсько-фінляндські зв’язки до самого розпаду СРСР у 
1991 р. і певною мірою відображали радянське військово-історичне бачення 
подій «Війни-продовження» 1941–1944 рр. 

У підрозділі 3.1. «Історична наука про дипломатичну та військову 
поразку німецько-фінляндського альянсу у війні проти СРСР» вказується 
на численні наукові досягнення радянської та російської сучасної 
пострадянської історіографічної науки; акцентується увага на військових 
питаннях кампанії 1944 р., які призвели до поразки Фінляндії у 1941–1944 рр. 
У контексті ґрунтовного наукового аналізу фахівцями з’ясовано, що у 
Фінляндії зростало незадоволення урядом президента Р. Рюті, який твердо 
дотримувався союзу з гітлерівською Німеччиною. 

У підрозділі 3.2. «Історіографія вступу Фінляндії у війну проти 
нацистської Німеччини та позиція Радянського Союзу» визначено 
характер радянсько-фінляндських відносин наприкінці Другої світової війни, 
аналізується процес виходу Фінляндії із Другої світової війни, гітлерівського 
блоку держав поряд із іншими питаннями військово-політичного змісту. 
Розробка історіографічного дослідження даної проблеми тісно пов’язано з 
низкою чинників, що не тільки визначили фінляндську зовнішню політику на 
завершальному етапі Другої світової війни, але й сприяли побудові нової 
системи міжнародних відносин і вплинули на становлення радянсько-
фінляндських взаємовідносин у 1944–1991 рр. Найкраще військові-політичні 
чинники і міжнародно-геополітичне становище періоду 1943–1944 рр. 
розкривають радянські і російські сучасні історіографічні праці, в той час, як 
фінляндські і німецькі більше уваги приділяють питанням 
внутрішньополітичного характеру, відзначаючи тенденції, які сприяли, на 
думку дослідників, кризі у німецько-фінляндських відносинах, погіршенні 
економічної ситуації в країні, з’ясовували цілі і методи фінляндського 
керівництва щодо подолання цих негативних проявів і остаточного 
вирішення участі Фінляндії у німецько-радянській війні. 

Підрозділ 3.3. «Відображення в історіографії припинення участі 
Фінляндії у війні проти СРСР у 1944 р.» висвітлює завершення 
фінляндсько-радянської війни у 1944 р. і акцентує увагу на нормалізації 
відносин між СРСР і Фінляндією як одну з ключових проблем 
історіографічної і джерелознавчої думки дослідження Другої світової війни. 
Головні причини розриву контактів Фінляндії з нацистською Німеччиною 
криються, на думку фінляндських істориків, у неможливості країни 
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проводити гітлерівську політику «тотальної війни» на Сході, прикриваючи 
німецький фланг у Північній Європі. Німецькі колеги навпаки схилялися до 
версії, за якою Фінляндія була для нацистів суто сировинною базою у війні з 
Радянським Союзом. Радянська і російська історіографічна думки вказують 
на більш глибокі причини розриву німецько-фінляндських зв’язків, головні 
тенденції яких крилися у причині негативного ставлення фінляндських 
політиків до нацистського режиму в цілому. 

У висновках узагальнено результати дослідження та викладено 
основні положення, що виносяться на захист. 

1) Проаналізовано стан наукової розробки проблеми та джерельну базу 
дослідження і з’ясовано, що історіографічна думка Фінляндії спирається на 
репрезентативну джерельну базу (політичні та військові архіви Фінляндії, 
особисті зібрання, мемуарна література 1939–1944 рр., усні джерела) і більше 
уваги приділяє питанням кампаній 1939–1944 рр. і внутрішньополітичному 
життю під час Другої світової війни. Фінляндська історіографія трактує 
воєнні конфлікти 1939–1940 рр. і 1941–1944 рр. як пов’язані між собою, в 
яких Фінляндія відстоювала свій суверенітет, погодившись в умовах тиску 
Радянського Союзу на альянс з гітлерівською Німеччиною. Однак в 
історіографічній думці Фінляндії також відхилено концепцію, за якою фіни 
вели політику, незалежну від нацистського блоку «Осі». В німецькій 
історіографічній думці є лише одна праця, видана у НДР М. Менґером, із 
назвою «Німеччина та Фінляндія під час Другої світової війни: Генезис і 
розпад військового альянсу» (Берлін, 1988 р.), але її оцінки потребують 
переосмислення. Німецькі історики основну увагу приділяють загальним 
питанням розвитку взаємин між Німеччиною, Фінляндією та СРСР в світлі 
перебігу німецько-радянської війни 1941–1945 рр., але недостатньо 
висвітленими є питання відносин між Німеччиною та її сателітами. Англо-
американська історіографічна традиція являє собою великий масив наукової 
та публіцистичної літератури, який спирається лише на відомі 
англосаксонській науковій спільноті джерела (зокрема німецькі, перекладені 
англійською мовою). Натомість англо-американські історики досягли успіхів 
у визначенні переваг і прорахунків подій воєнного та дипломатичного 
характеру на півночі Європи під час Другої світової війни. У СРСР тема 
відносин із північним сусідом не була предметом самостійного 
історіографічного дослідження. Втім радянські історики виявили тенденції у 
діяльності організації англо-французької коаліції на допомогу Фінляндії у 
протистоянні СРСР восени 1939 – навесні 1940 рр., чого немає в англо-
американській історіографічній думці. Російські дослідники 1990-х рр. 
указали на «білі плями» в доробку попередників, але не відмовились від 
тверджень про «миролюбний курс» зовнішньої політики СРСР відносно 
країн Прибалтики, Фінляндії, Румунії тощо напередодні німецько-радянської 
війни 1941–1945 рр. 

2) Розглянуто висвітлення у працях дослідників знакових подій 
радянсько-фінляндської «Зимової війни» 1939–1940 рр. і виявлено, що вона 
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сприяла зближенню Фінляндії з Німеччиною, наслідком чого став договір 
про військово-політичний альянс, спрямований проти СРСР. З’ясовано, що в 
історіографічній думці побутували три тенденції стосовно визначення 
політики Москви щодо Фінляндії напередодні й під час Зимової війни: 1) 
радянська історіографічна традиція вважала, що в листопаді 1939 р. СРСР 
був «змушений» завдати удару на випередження; 2) в українській 
історіографії тема радянсько-фінляндських взаємин не отримала широкого 
розгляду. Утім із 1990-х рр. вітчизняні дослідники чимало уваги приділили 
вивченню участі українців у Зимовій війні 1939–1940 рр., зокрема питанням 
участі підрозділів Червоної армії з Київського, Одеського, Харківського 
військових округів у боях зими 1939–1940 рр.; 3) у зарубіжній історіографії 
домінувала думка, що саме СРСР розпочав агресивну війну з метою 
захоплення Фінляндії, коли у працях радянських й у російських авторів 
натомість частково замовчувався факт створення маріонеткового 
прорадянського уряду в Терійокі (Зеленогорськ). 

3) Звернуто увагу на історіографію українського чинника в радянсько-
фінляндських конфліктах 1939–1944 рр. Він має два виміри: конкретно-
історичний та історіографічний. Конфлікт вийшов за рамки звичайного 
локального військового зіткнення, перетворившись у складне геополітичне 
протистояння, з одного боку поставивши Радянський Союз на межу війни з 
Англією, Францією, Туреччиною, а з іншого – знов піднявши «українське 
питання» часів Другої світової війни. Доречно тут нагадати про тенденційну 
зміну до розгляду цієї проблеми в контексті Другої світової війни, яка 
полягає в тому, що, по суті СРСР вів бойові дії з Фінляндією не тільки на 
території радянської Росії. Окремі аспекти військових кампаній на теренах 
України також можна охарактеризувати як радянсько-румунську, радянсько-
італійську та радянсько-угорську війни. Ці тенденції і підходи помічені 
українськими дослідниками. Таким чином, радянсько-фінляндські війни 
1939–1944 рр. входять до українського виміру Другої світової війни, хоча 
вони велися велася поза межами України, але у її бойових діях в лавах 
Червоної Армії брали участь і наші земляки. На наш погляд, трагедія 
«Зимової війни» полягала в тому, що вона могла набути для українських 
вояків деструктуризуючих рис у тому, що вояцтво приймало участь у різних 
сторонах конфлікту. Довгі роки цей конфлікт також замовчувався в 
радянській історичній науці. 

4) За допомогою історіографічних досліджень виявлено місце та роль 
Фінляндії у планах німецького й радянського військово-політичних 
керівництв. Так, радянській історіографії властиві тенденційність та 
упередженість, адже Фінляндія розглядалася в першу чергу як «країна-
агресор», що ставила собі за мету знищення «країни Рад». Російська 
пострадянська наукова думка частково переглянула підходи до інтерпретації, 
вказуючи на те, що не тільки СРСР, але і кожна з тоталітарних держав 
намагалася використати економічний та сировинний потенціал країни для 
власних цілей. Російські історики також акцентують увагу на тому, що 
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система скандинавського партнерства й нейтралітету, до якої Фінляндська 
Республіка долучилася у1920-х рр., зазнала краху. СРСР також поступово 
відходив від політики колективної безпеки, а намагання Фінляндії зберегти 
статус-кво напередодні Другої світової війни зазнали поразки. Найменш 
дослідженими в історіографії залишаються питання використання 
Скандинавського півострова як плацдарму для нападу на СРСР, а також 
причини створення німцями військово-політичного союзу з фінами. 
Водночас англо-американські дослідники запропонували концепцію, згідно з 
якою Радянський Союз був агресором.  

5) Показано повноту висвітлення в наукових працях початку і ходу 
фінляндсько-радянської війни 1941–1944 рр. За допомогою аналізу 
досліджень розкрито значення цієї кампанії для нацистської Німеччини й 
Фінляндії. На відміну від фінляндських істориків російські історики 
розглядають радянсько-фінляндську війну 1941–1944 рр. не як окремий 
воєнний конфлікт, а як складову «Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.». 
Водночас фінляндська історіографічна думка вважала, що після отримання 
незалежності в 1917 р. Фінляндія не втручалася у внутрішні справи СРСР, а 
воєнні зіткнення 1939–1944 рр. були породженням його агресивного 
експансіоністського курсу, що змусило Фінляндію стати на бік блоку Берлін 
– Рим – Токіо. Німецька наукова думка прагнула показати значимість 
Фінляндії для гітлерівського військового альянсу, довести її важливість у 
планах Третього Райху. Водночас позиція радянського уряду щодо Фінляндії 
й відносини 1939–1944 рр. знайшли широке відображення в історіографії, на 
відміну від подій 1941–1944 рр. 

6) Визначено основні підходи до причин кризи німецько-фінляндських 
відносин, яка наступила після поразки вермахту під Сталінградом у 1943 р. 
Керівництво Фінляндії почало таємно шукати контакти із західними 
союзниками, тим самим порушуючи умови військово-політичної угоди з 
Німеччиною. У радянській, англо-американській історіографічній думці 
показано, що після поразки німців під Сталінградом і падіння режиму 
Б. Муссоліні в Італії фінляндське політичне керівництво розуміло всі ризики 
подальшої співпраці з «країнами Осі». Із країн антигітлерівської коаліції 
Фінляндія перебувала у стані війни лише з СРСР і Великобританією, 
натомість зі США підтримувалися повноцінні відносини. Саме 
дипломатичний зондаж дозволив Фінляндії знайти шлях до порозуміння з 
союзниками. 

7) На основі розглянутих студій простежено різні погляди на наслідки 
укладеного між Фінляндією та союзниками по антигітлерівській коаліції 
перемир’я від 19 вересня 1944 р. Нацистська Німеччина розпочала бойові дії 
проти колишнього сателіта, що ввійшли у зарубіжну історіографію під 
назвою Лапландської війни 1944–1945 рр. Якщо для фінляндської 
історіографії ця війна була визвольною, то в німецькій – операцією-
відступом для нацистської Німеччини, яка закінчилася капітуляцією 
німецьких військ у Норвегії у травні 1945 р. Англо-американська 
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історіографія вважає, що тогочасні операції вермахту в Північній Європі 
обмежувалися евакуацією. Німецька історіографія акцентує увагу на тому, 
що відбулася переорієнтація фінляндської політичної верхівки на 
антигітлерівський альянс, і вона також сподівалася на підтримку Заходу в 
майбутньому протистоянні з СРСР. 

8) Окреслено недостатньо вивчені аспекти відносин між СРСР і 
Фінляндією в 1939–1944 рр. Так, немає праць, які б розкривали участь 
українців не тільки в радянсько-фінляндській (Зимовій) війні 1939–1940 рр. 
Фінляндська історіографія виділяє тільки західноєвропейський і російсько-
емігрантський антибільшовицький рухи, які брали участь у боротьбі 
Фінляндії за незалежність, замовчуючи, наприклад, внесок Ю. Горліса-
Горського, учасника Української революції 1917–1921 рр., організатора 
добровольців-українців у фінляндській армії. Щодо другої радянсько-
фінляндської війни 1941–1944 рр., то вона на пострадянському просторі 
взагалі не виділяється в окремий воєнний конфлікт, а російська сучасна 
історіографічна думка до того ж не позбулася застарілих штампів та 
ідеологем (наприклад, щодо «миролюбної політики» СРСР у вересні 1939 – 
червні 1941 рр.). 
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АНОТАЦІЯ 

Іванов В. О. Політика СРСР щодо Фінляндії у 1939–1944 рр.: 
історіографія.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2017. 

У дисертації вперше систематизовано й узагальнено праці сучасної 
вітчизняної, радянської, російської сучасної, зарубіжної історіографії, 
присвячених дослідженню радянсько-фінляндські взаємовідносин під час 
Другої світової війни. Визначено внесок та упущення науковців кожного з 
напрямів у вивчення даної проблеми. В дисертації уперше виокремлений 
український аспект складової радянсько-фінляндського протистояння у 
1939–1944 рр. Виявлено особливості воєнного протистояння СРСР і 
Фінляндії в контексті Другої світової війни, що, в кінцевому результаті, стало 
основою для створення нової платформи відносин між цими країнами в 
останній чверті ХХ ст. у історіографічних дослідженнях. Визначені 
недостатньо вивчені або сфальсифіковані аспекти проблеми, що потребують 
подальшої наукової розробки й, таким чином, окреслено перспективні 
напрями для майбутніх конкретно-історичних досліджень.  

Переосмислено низку оцінок, стереотипних тверджень, висновків, 
концептуальних підходів у вітчизняній, радянській, російській сучасній, 
зарубіжній історіографії, виявлено і спростовано ряд фактологічних та 
аналітичних розбіжностей стосовно дослідження численних аспектів 
проблеми. Розкрито важливе значення найновіших досліджень, які раніше ще 
не підлягали історіографічному аналізу, щодо цієї проблематики. 
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Иванов В. А. Политика СССР в отношении Финляндии в 1939–

1944 гг.: историография. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.06  – историография, источниковедение и 
специальные исторические дисциплины. – Институт истории Украины НАН 
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В диссертации впервые систематизированы и обобщены труды 
современной отечественной, советской, российской современной, 
зарубежной историографии, посвященных исследованию советско-
финляндских взаимоотношений во время Второй мировой войны. Определен 
вклад и упущения ученых каждого из направлений в изучении данной 
проблемы. В диссертации впервые выделен украинский аспект 
составляющей советско-финляндского противостояния в 1939–1944 гг. 
Выявлены особенности военного противостояния СССР и Финляндии в 
контексте Второй мировой войны, которые, в, конечном итоге, стали основой 
для создания новой платформы отношений между этими странами в 
последней четверти ХХ в. в историографических исследованиях. Определены 
недостаточно изученные или сфальсифицированные аспекты проблемы, 
требующие дальнейшей научной разработки, и, таким образом, 
перспективные направления для будущих конкретно-исторических 
исследований. 

Переосмыслен ряд оценок, стереотипных утверждений, выводов, 
концептуальных подходов в отечественной, советской, российской 
современной, зарубежной историографии, обнаружено и опровергнуто ряд 
фактологических и аналитических разногласий относительно исследования 
многочисленных аспектов проблемы. Раскрыто важное значение новейших 
исследований, которые ранее еще не подлежали историографическому 
анализу, по этой проблематике. 

Ключевые слова: СССР, Финляндия, 1939–1944 гг., историография, 
Вторая мировая война, советско-финляндская («Зимняя») война 1939–
1940 гг., Финляндско-советская («Война-продолжение») война 1941–1944 гг., 
исторические исследования, историографический процесс. 
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In the thesis, for the first time, the works of modern Russian, Soviet, Russian 
modern, foreign historiography devoted to the study of Soviet-Finnish relations 
during the Second World War are systematized and generalized. The contributions 
and omissions of scientists of each approach to the study of this problem are 
determined. In the thesis for the first time, the Ukrainian aspect of the component 
of the Soviet-Finnish confrontation in 1939–1944 was singled out. The 
peculiarities of the military confrontation between USSR and Finland in the 
context of the Second World War were revealed, which, in the end, became the 
basis for creating a new platform for relations between these countries in the last 
quarter of the 20th century in historiographic studies. Defined were insufficiently 
studied or falsified aspects of the problem, requiring further scientific development  
and, correspondingly, promising areas of future concrete historical research. 

The author analyzes the current state of the research on the basis of the 
scientific achievements of historical science, critically reinterpreting and 
summarizing the existing literature; in the context of the evolution of the 
historiographic process, he identifies and develops a typology of the source base of 
the dissertation study, substantiates its reliability and representativeness in regards 
to achieving the thesis' research aims, as well as the degree of informativeness of 
historiographic sources. 

Some generalizations have been made concerning the achievements of 
historiography on this topic and the prospects for studying issues that require 
further elaboration in terms of anthropologically oriented history - taking the 
human factor into account. 

Insufficiently studied problems of participation of Ukrainians in the Soviet-
Finnish wars of 1939–1944 are stressed in historiographic perspective. These 
conflicts, especially the first, of 1939–1940, took place outside of Ukraine, but 
they involved directly the Ukrainians, forcibly mobilized by the communist regime 
into the ranks of the Red Army. The participation of the Ukrainian emigration, 
headed in Finland by Yuri Gorlis-Gorsky, the army officer of the Ukrainian 
People's Republic, who saw the possibility of organizing a new stage of the 
struggle for Ukrainian lands during the Winter War, was scientifically grounded. 

A number of assessments, stereotypical statements, conclusions, conceptual 
approaches in Soviet, Russian, modern foreign historiography have been rethought, 
a number of factual and analytical disagreements concerning the investigation of 
numerous aspects of the problem have been discovered and refuted. The 
importance of recent research that has not yet been subject to historiographic 
analysis on this issue has been revealed. 
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