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Проблематика діяльності Організації Українських Націоналістів і 

Української Повстанської Армії на сучасному етапі розвитку історичної науки 

набула особливої актуальності і все більше привертає до себе увагу 

дослідників: істориків, політологів, соціологів, філософів. Особливо цей інтерес 

посилився з початком російської агресії в Криму й на сході України, оскільки в 

зв’язку з цим почала відроджуватися через десятки років власне українська 

національна збройна сила. Вона ж зможе остаточно викристалізуватися й 

загартуватися завдяки своїм історичним традиціям. Зрозуміло, що досвід 

військових дій УПА, як і власне організації її як збройної сили, багато в чому 

може бути трансформований у розвиток сучасної воєнної доктрини України й 

розробку окремих військових операцій. 

Водночас треба зазначити: попри значну зацікавленість істориків, 

дослідження, присвячені темі національно-визвольного руху 1940-1950-х рр., не 

зможуть дати відповіді на ключові питання, які впродовж кінця XX - початку 

XXI ст. сформувалися серед українського суспільства, поки не буде ретельно 

проаналізовано по всій вертикалі діяльність українського збройного підпілля в 

роки Другої світової й у повоєнний період. Відтак висвітлення цього питання в 

цілому неможливе без вивчення та аналізу діяльності армії в окремих регіонах. 

Важливість ґрунтовного й аргументованого дослідження, зверненого у 

даній темі, сприятиме поглибленню осмислення основних аспектів 

функціонування українського національно-визвольного руху. Особливого 

значення набуває наукове висвітлення цієї проблеми в зв’язку з 

цілеспрямованою дискредитацією українського національно-визвольного руху 

в часи існування Радянського Союзу й у нинішній Росії. 



Ось чому дисертація С. Б. Волянюка справді представляє непідробний 

інтерес, оскільки наукове вивчення діяльності воєнної округи (ВО) “Лисоня” як 

військово-територіальної одиниці УПА поєднує в собі декілька аспектів 

науково-пізнавального й методологічного характеру, які в дійсності виводять 

такі дослідження за рамки звичайної краєзнавчої роботи та вводять в один із 

різновидів мікроісторії, яка є необхідною засадою та підґрунтям для 

провадження узагальнюючих досліджень з історії національно-визвольного 

руху (с. 4 дис.). 

Порушуючи даним дисертаційним дослідженням проблему 

функціонування однієї такої військової одиниці, яка діяла у 1940-х роках на 

території Тернопільщини, Хмельниччини та Вінниччини, С. Б. Волянюк 

водночас показує нам структурну побудову відділів УПА, діяльності військової 

(організаційно-мобілізаційної) референтури ОУН та окремі аспекти збройної 

боротьби відділів повстанської армії з німецьким і радянським режимами та 

польськими підрозділами Армії Крайової. 

У дисертації С. Б. Волянюка, як і належить такому дослідженню, 

здійснено аналіз історіографії досліджуваної теми, що підтверджує 

недостатність висвітлення в сучасній історичній науці цієї проблеми. Варто 

підкреслити, що запропонований авторський підхід є новаторським та 

відповідає поставленому завданню. 

Крім того, треба наголосити, що дисертант ретельно вивчив різноманітні 

документи і матеріали, що містяться у архівосховищах України та збірниках 

документів, присвятив багато уваги вивченню мемуарної літератури. 

Використання такої широкої джерельної бази позитивно вплинула на 

ґрунтовність наведених у роботі висновків. Структура дисертації цілком 

підпорядкована розкриттю теми, досягненню поставленої мети і дослідницьких 

завдань. Положення, які виносяться на захист, позначені науковою новизною, 

інноваційністю, а також мають значне теоретичне і практичне значення. 

У другому розділі “Формування третьої воєнної округи УПА «Лисоня»” 

дисертантом проаналізовано процес створення ВО “Лисоня”, її структуру, поділ 

та устрій. Позитивним у даному плані є те, що автор розпочав виклад матеріалу 

дисертації підрозділом “Організаційно - територіальний поділ підпілля ОУН”, 



чим одразу порушив тему, яку більшість дослідників намагаються уникнути, 

оскільки вона є недостатньо висвітленою. А в історії українського національно- 

визвольного руху діяльність УПА неможливо розглядати без комплексного 

дослідження організаційно - територіального поділу ОУН. 

Оскільки формування УПА проходило на основі матеріальної бази, яку 

створила ОУН, відповідно у час свого існування, армія послуговувалося саме її 

поділом, під який згодом орієнтувала свій. Досліднику, треба визнати, вдалося 

з’ясувати чинники, які істотно вплинули на створення відділів повстанської 

армії в цьому регіоні. Ним окреслено основні напрямки діяльності ОУН у 

військовій сфері, розкрито причини та умови формування перших регулярних 

збройних підрозділів Української Народної Самооборони. 

Також розкрито кадровий потенціал армії, зокрема підготовку фахівців на 

керівні посади та вишкіл молодшого командного складу, що надзвичайно 

важливо для розгортання бойових з»єднань. Висвітлено, зокрема, 

функціонування й керівного центру воєнної округи - військового штабу ВО З 

“Лисоня”, який відповідав за проведення операцій та планував їх. 

У третьому розділі “Військова та пропагандистська діяльність відділів 

УПА ВО 3 «Лисоня» у другій половині 1943-1944 рр.” С. Б. Волянюк розкриває 

діяльність відділів УПА у період найбільшого їхнього розгортання, коли 

боротьбу вели численні відділи повстанської армії та самооборони при 

підтримці організаційної мережі та допомозі більшості місцевого населення. 

Актуальними являються підрахунки чисельного складу відділів УПА, які 

проведені дисертантом зрізами впродовж 1943-1947 рр. 

Важливо, що автором простежено розгортання військового конфлікту між 

українським та польським підпільними рухами, який мав місце у 1944-1945 

роках на території воєнної округи «Лисоня». Він цілком слушно наголошує, що 

стабілізація радянсько-німецької фронтової лінії у березні-липні 1944 році на 

Тернопільщині привела до зменшення тут масштабів українсько-польського 

протистояння, проте з повним опануванням радянською владою вказаного 

терену польське підпілля вчинило недалекоглядно, виступивши разом з новими 

«визволителями» проти відділів УПА та ОУН, таким чином розв’язало новий 

етап польсько-українського конфлікту. І тільки в 1945 році, коли польський 



уряд у Лондоні опинився осторонь державотворчих процесів, керівництво АК у 

регіоні було арештоване, а більшість польського населення виселено, між 

визвольними рухами було досягнуто ряду локальних домовленостей про спільні 

дії проти радянського тоталітарного режиму. 

У четвертому розділі “Завершальний етап військового спротиву відділів 

УПА ВО 3 “Лисоня” радянській репресивно-каральній системі” висвітлено 

зміни, яких зазнали УПА та підпілля ОУН у структурі, тактиці, формах та 

методах боротьби проти радянської влади. Ретельно і послідовно дисертант 

відобразив хід розформування відділів УПА, що мав місце у 1946 - 1947 роках, 

та узагальнив подальшу долю вояків УПА, які брали участь у збройному 

підпіллі ОУН. Автор обґрунтовано акцентує увагу на тому, що з демобілізацією 

повстанської армії збройна боротьба не припинилася, а перейшла у інші форми. 

Оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження, необхідно відзначити 

досить велику увагу, яку дисертант приділив висвітленню положень своєї 

наукової праці на численних наукових конференціях як національного, так і 

міжнародного рівня. Потрібно також наголосити на плідному відображенні 

положень дисертації в багатьох наукових на науково - популярних працях. 

Дисертант під час роботи над проблемою виявив позитивні якості дослідника, 

критичний підхід до попередніх здобутків вчених, прагнення до опрацювання 

якомога ширшого кола джерел, вміння теоретично узагальнити значний масив 

матеріалу, виробити теоретично виважені, самостійні, достатньою мірою 

концептуалізовані висновки. 

Автореферат повністю відповідає змістові дисертації, відображає її 

структуру, основні положення і висновки. 

Однак характеристика дисертаційного дослідження була б неповною без 

певних зауважень. Насамперед потрібно відзначити, що автор недостатньо, як 

на наш погляд, проаналізував діяльність репресивно- карального апарату 

більшовицької влади щодо ліквідації збройного руху загалом. Скажімо, 

недостатньо приділив уваги діяльності в терені лже-боївок під виглядом УПА. 

Дисертант, аналізуючи збройні зіткнення між поляками й українцями на 

українських етнічних землях, повинен був би наголосити, що до конфлікту 



причетні німецька й радянська сторони, які представляла офіційну (окупаційну) 

адміністрацію. 

Також дисертант, на наш погляд, аналізуючи діяльність УПА, не 

зупинився на розгляді ключових подій 1944 року, пов’язаних з діяльністю 

УПА-Південь на території Поділля. 

Висвітлення порушеного автором дисертації питання в цілому неможливе 

без вивчення та аналізу діяльності повстанської армії в інших регіонах, як це 

зроблено у дослідженнях діяльності УПА на Волині, Закерзонні, Львівщині та 

ін. (с. 4 дис.). Скажімо, останнім часом з’явилося серйозне дослідження 

дрогобицького історика Василя Ільницького «Карпатський край ОУН в 

українському визвольному русі (1945 - 1954)» (Дрогобич: Посвіт, 2016. - 696 

с.). 

Звичайно, тут якраз знадобився б для застосування порівняльно- 

історичний метод дослідження, про який згадує автор, відтак напрошується 

порівняльний аналіз діяльності ВО «Лисоня» з іншими територіальними 

утвореннями ОУН і УПА. Про це мало б бути, на нашу думку, і в одному із 

завдань дисертаційного дослідження. 

Згадуючи про російську історіографію проблеми, автор називає двох 

авторів: «Із сучасних досліджень виданих у Росії можемо виділити праці 

Джеффрі Бурдса, Олександра Гогуна» (с. 24 дис.). Але мала б бути оцінка цих 

праць. 

Крім того, антигітлерівська діяльність повстанців Поділля могла б бути 

більш деталізована завдяки німецьким документам, які в перекладі на російську 

мову зберігаються в ЦДАГО України. Вони, до речі, опубліковані в збірникові 

«ОУН - УПА в роки війни» (К., 1996). 

Багато важливої інформації можна почерпнути було б і з тих збірників 

територіального характеру, які видавалися українською діаспорою ще до 

проголошення незалежності України в 1991 році. 

Трапляються в дисертації й недогляди автора, на окремих з яких змушені 

зупинятися. Так, восени 1944 року, йдеться в авторефераті (с. 12), «сформовані 

одиниці УПА разом з мережею ОУН активно виступили проти Червоної армії 

військ НКВС, партійного апарату та, виконуючи накази штабу ВО, проводили 



масштабні військово-політичні акції, серед яких наступи на райцентри 

радянської адміністрації та військово-пропагандистські рейди за межі ВО». 

Не з усім цим можна погодитися, оскільки в програмних завданнях 

українського визвольного руху не було завдання боротися з Червоною армією. 

Навпаки, листівки українських націоналістів закликали червоноармійців 

повертати зброю проти сталінського режиму. Зрештою, сам автор дисертації 

стверджує, що напади на дрібні військові підрозділи й окремих бійців Червоної 

армії «не носили масового характеру, а були, швидше, локальним явищем. 

Перед повстанським рухом стояло більш реальне завдання - зберегти потенціал 

свого запілля перед небезпекою його фізичного, якщо не знищення, то 

відчутного знекровлення” (с. 19 дис.). 

До речі, було б виграшним, якби автор детальніше повідомив при цьому 

про рейди УПА за межі ВО. 

Подібне сприйняття є й від іншого нечіткого висновку автора: «збройна 

боротьба у ПК організовано велася до загибелі усієї керівної ланки ОУН у кінці 

1952 р. Впродовж 1953-1954 рр. знищено і захоплено усіх членів Проводу та 

крайових проводів ОУН (с. 178 дис.). 

Аби не виникало двозначного сприйняття цього тексту, необхідно було 

просто написати: організована боротьба відбувалася до того часу, поки не 

загинули її керівники. 

Дисертаційна праця виграла б, якби автор достатньо уваги приділив 

діяльності відділів УПА на теренах нинішніх Хмельниччини й Вінниччини під 

час голодомору 1946 - 1947 років, під час виселенської акції родин 

націоналістів восени 1947 року. 

Втім, означені зауваження не мають принципового значення і суттєво не 

впливають на в цілому позитивну оцінку даної праці. Матеріали дисертації 

після її опублікування у вигляді монографії матимуть значну історичну і 

пізнавальну цінність. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

відзначається новизною і носить інноваційний характер. Одержані результати 

можуть бути використані у подальшій розробці проблеми, а також у навчальній 



і виховній роботі у закладах освіти. Опубліковані дисертантом праці і 

автореферат відображають основний зміст дисертації. 

Висловлені вище міркування дають підстави вважати, що дисертація є 

самостійним, оригінальним дослідженням, що відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12 

і 13 «Положення про порядок присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), 

а її автор, Сергій Борисович Волянюк, заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - 

історія України. 
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