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ВСТУП
Для новітньої української історіографії характерним є активний процес осмислення свого досвіду, модернізації методології та методики наукових досліджень, зростання інтересу
до теоретико-методологічних проблем, що невіддільне від її
інтеграції у європейський та світовий історіографічний простір. У цьому контексті актуальним є дослідження позитивістського історіописання на українських землях у 60-х рр. XIX
– 20-х рр. XX ст., коли позитивізм набув пріоритетного характеру в історіографічному процесі. Актуальність поставленої проблеми зумовлюється, по-перше, особливо важливим
місцем позитивізму в світовій історіографічній традиції і його
колосальним впливом на розвиток історичної думки в Україні. По-друге, необхідністю критичного переосмислення теоретико-методологічних засад наукової спадщини істориків,
які працювали на українських землях у зазначений період,
визначення місця позитивістського варіанту історіописання
в інтелектуальній історії та культурі. По-третє, відсутністю
спеціальних досліджень, присвячених аналізу позитивізму
як домінуючої моделі історіописання в історіографічному
процесі в Україні. По-четверте, доцільністю визначення передумов і особливостей зародження та розвитку позитивізму
в історичній науці на всіх теренах України, його впливу на історіографічний процес. По-п’яте, необхідністю застосування
позитивістської методології пошуку і опрацювання джерел,
наукової інтерпретації джерельної інформації, запровадження її до наукового обігу.

