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Поява наприкінці ХХ століття на політичній карті світу незалежної 

української держави створила сприятливі умови для завершення формування 

модерного українського національного організму, що, в свою чергу, об’єктивно 

зумовило необхідність синтезування власної історичної парадигми, як 

противаги домінуючим імперським історичним концепціям і легітимації права 

українського народу на повноцінну державність.  

За таких обставин наукове дослідження боротьби за державну 

незалежність, яка велася попередніми поколіннями українських патріотів, 

набуває особливого значення, як один із факторів, що підтверджує тяглість 

самостійницьких прагнень українського суспільства, а, відтак, й історичну 

законність та невипадковість існування сучасної держави.  

Діяльність Організації українських націоналістів безперечно була однією із 

найяскравіших і непересічних віх в історії боротьби українського народу за 

своє соціальне та національне визволення. Її всебічне дослідження дозволяє 

ліквідувати існуючі історіографічні лакуни, створити цілісну картину подій 

вітчизняного минулого у ХХ столітті. Важливим сегментом цієї картини, 

безперечно, є вивчення функціонування структур і діяльності ОУН на території 

Тернопільського воєводства в роки існування Другої Речі Посполитої. 

Зважаючи на те, що Тернопілля було географічно наближене як до кордонів 

підрадянської України, так і до земель Волинського воєводства, яке в 1920-х – 

1930-х рр. було ізольоване від Галичини т. зв. Сокальським кордоном, їхня роль 

у діяльності ОУН стала винятковою. Відтак, без глибокого комплексного 

дослідження діяльності українського націоналістичного підпілля території 
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Тернопільського воєводства у 1929 – 1939 рр. годі осягнути сутність 

українського визвольного руху в передвоєнне десятиліття і загалом вести мову 

про всебічність наших знань з новітньої історії України.   

Виходячи зі сказаного вище, можемо констатувати, що дисертаційне 

дослідження І.Б. Саківського присвячене надзвичайно науково актуальній 

темі, сама постановка якої вказує на новизну та піонерський характер роботи.  

Структура рецензованої дисертації І.Б. Саківського є достатньо чіткою, 

логічною і послідовною. Вона включає вступ, чотири основні розділи, 

висновки, додатки, список джерел і літератури, відображає сформульовані 

дисертантом завдання та мету його наукової праці.  

У вступі автор дисертації обґрунтовує вибір теми дослідження та її 

актуальність з точки зору сучасних тенденцій розвитку історичних наукових 

досліджень. Мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження також повністю 

обґрунтовані згідно з дисертаційною проблематикою. Вибір хронологічних меж 

дисертації зумовлений часом створення ОУН в лютому 1929 р. та знищенням 

міжвоєнної польської держави у вересні 1939 р.  

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічні 

засади дослідження» (С. 10 – 32) здійснено аналіз ступеня наукової розробки 

теми, стан джерельної бази і методологічні засади на які спирався вчений під 

час дослідницької роботи.  

Слід прийняти до уваги те, що автор ґрунтовно проаналізував наявну 

історіографію та поділив її на чотири напрями: «1) апологетичний; 2) 

негативістський; 3) об’єктивно–позитивний; 4) об’єктивно–нейтральний» (С. 

11). При цьому, автор відійшов від традиційної схеми «групування» 

історіографії за її походженням та хронологією, а за головні критерії 

систематизації взяв методологічні підходи авторів та їхню оцінку діяльності 

ОУН. Також дослідником цілком слушно було звернуто увагу на те, якими були 

загальні тенденції наукового пошуку у кожній окремій історіографічній групі і 

як вони вплинули на вивчення тих чи інших аспектів досліджуваної 

дисертантом проблематики (С. 12 – 19).  
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Джерелознавчий аналіз показав, що дисертант у своїй роботі спирається 

на репрезентативну джерельну базу представлену різними видами і типами 

джерел, які вчений поділяє на п’ять груп: «1) документи польських державних, 

судових та правоохоронних органів; 2) документи ОУН (листівки, кличі, 

відозви, реферати); 3) документи радянських державних органів; 4) мемуари та 

епістолярні матеріали; 5) матеріали газет та періодичних видань» (С. 19).  

Слід наголосити на тому, що розкриття низки малодосліджених аспектів 

діяльності структур ОУН в Тернопільському воєводстві стало можливим лише 

завдяки залученню значного масиву архівних матеріалів, більшість з яких були 

вперше введені дисертантом до наукового обігу. Це, наприклад, документи 

фондів: «Тернопільське воєводське управління», «Тернопільське повітове 

староство», «Збаразьке повітове староство», «Борщівське повітове староство» 

«Бережанське повітове староство», «Тернопільська воєводська команда 

державної поліції», «Бережанська повітова команда державної поліції», 

«Підгаєцька повітова команда державної поліції», «Бучацька повітова команда 

державної поліції», «Збаразька повітова команда державної поліції», 

«Постерунки державної поліції Тернопільського воєводства і Кременецького 

повіту Волинського воєводства», «Тернопільський міський комісаріат 

державної поліції» Державного архіву Тернопільської області; «Шухевич 

Степан, адвокат, громадський і військовий діяч, публіцист» та  «Шептицький 

Андрей 1865-1944» Центрального історичного архіву у Львові;  окремі фонди 

Державного архіву Львівської області, Архіву Інститут Гувера, Архіву Актів 

Нових у Варшаві, Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління в Києві, Галузевому державному архіві СБУ тощо (С. 19 – 22).  

Активно використовувалися автором археографічні збірники, спогади, 

документи електронних архівів (С. 22 – 24), епістолярії відомих діячів 

націоналістичного руху (С. 23).  

Окремо підкреслимо активне використання в дисертаційній роботі 

суттєвого масиву легальної і підпільної періодики, яка слугувала здобувачеві 
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для реконструкції багатьох епізодів із життя тогочасного українського 

суспільства та його взаємин з польською державною владою (С. 24).  

На високому професійному рівні охарактеризовано І.Б. Саківським 

методологічну базу дисертаційного дослідження, розкрито основні методи на 

які вчений спирався у своїй роботі (С. 26 – 31).  

У другому розділі «Передумови створення ОУН у Тернопільському 

воєводстві», який включає три підрозділи, дисертант послідовно розкриває 

проблематику пов’язану із розгортанням громадсько-політичного руху на 

території Тернопілля, діяльність українських підпільних самостійницьких рухів 

у воєводстві та проблему проведення польським урядом пацифікації в регіоні.  

Зокрема, у першому підрозділі другого розділу дисертантом було 

послідовно висвітлено процес створення польської держави, її закріплення на 

українських етнографічних землях, висвітлено процес організації українського 

політичного та громадського життя в регіоні (С. 32 – 45).  

Підрозділ 2.2. містять детальну інформацію про активність на 

Тернопільщині Української військової організації, Спілки української 

націоналістичної молоді,  українських культурних і спортивних товариств, які 

перебували під ідейним впливом націоналістичного руху, формуванні структур 

ОУН в регіоні  (С. 46 – 72).  

У третьому підрозділі другого розділу І.Б. Саківський зосереджує увагу 

на проблемі пацифікаційних заходів, які польська державна влада провела на 

території воєводства. Він не лише детально розглядає хід каральних операцій 

влади (С. 73 – 78), але й згадує про відплатні акції бойовиків ОУН за проведену 

пацифікацію (С. 78).  

Третій розділ «Структура, чисельність та керівні кадри ОУН у 

Тернопільському воєводстві» присвячено глибокому висвітленню структури 

оунівського підпілля, динаміці чисельного росту та проблематиці формування 

грона керівних кадрів організації.  

Підрозділ 3.1. дослідник цілковито присвятив ґрунтовному розгляду 

проблеми формування та переформатування структур ОУН в Тернопільському 
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воєводстві. Вчений детально висвітлює вертикаль оунівського підпілля від 

Крайової екзекутиви, через окружні, повітові, районні, підрайонні структури аж 

до низових ланок (С. 80 – 112). При цьому, слід наголосити, що дисертант не 

просто подає схему організаційних структур та її еволюцію, але й наповнює її 

інформацією про конкретні персоналії, їхній «рух та завдання» в мережі 

підпілля, що суттєво «пожвавлює» роботу, надає їй корисного дослідницького 

динамізму.  

У другому підрозділі третього розділу І.Б. Саківський проаналізував 

кадрові питання і динаміку чисельності підпільних структур ОУН в регіоні. 

Найрізноманітніші людські долі керівників оунівських структур переплелися у 

дослідженні з показниками чисельності організації (С. 112 – 132).  

   У четвертому розділі дисертації «Діяльність ОУН та протидія їй 

польської влади у Тернопільському воєводстві»  висвітлено найважливіші 

аспекти діяльності підпілля ОУН, її видавнича активність, робота з 

розповсюдження підпільної преси, підготовка бойових кадрів, протистояння з 

державним і поліційним апаратом Другої Речі Посполитої.  

Підрозділ 4.1. присвячено дисертантом дослідженню розгортання 

підпільної видавничої бази ОУН в Тернопільському воєводстві, системі 

розповсюдження нелегальних видань, висвітленню тематики основних 

оунівських публікацій, які циклювали в регіоні (С. 133 – 140), аналізу фактів 

арештів розповсюджувачів оунівської преси (С. 140 – 152), огляду агітаційних 

заходів націоналістів під час вшанування полеглих борців за незалежність (С. 

152 – 158) тощо.    

Параграф 4.2. «Вишкільна та бойова діяльність ОУН» ознайомлює 

читачів із іншим важливим напрямом роботи націоналістичного підпілля 

Тернопільщини – всебічним вишколом кадрів організації та основними 

бойовими акціями, здійсненими оунівцями в досліджуваному регіоні. Автор 

дисертації сумлінно розбирає вишкільну роботу ОУН за трьома напрямками: 

ідеологічним, організаційним і технічно-військовим  (С. 161 – 165). Детально 
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висвітлює головні терористичні, експропріаційні й інші бойові акції оунівців та 

їхні наслідки (С. 165 – 178).   

В останньому параграфі четвертого розділу дослідник послідовно 

розглядає проблеми пов’язані з протидією та репресіями польської державної 

влади щодо оунівських структур Тернопілля впродовж 1929 – 1939 рр., 

визначає, які села та повіти найбільше постраждали від репресивних заходів, 

доводить тезу про те, що влада застосовувала збірну відповідальність стосовно 

українського населення за  акції, здійснені підпіллям ОУН (С. 178 - 190).  

У висновках дисертації І.Б. Саківський підводить підсумки і наводить 

положення, які відповідають поставленим завданням і засвідчують про високий 

науковий рівень та новизну отриманих результатів в дисертації. 

До позитивних рис дисертації слід також віднести ґрунтовні висновки по 

розділах і підрозділах. Вони безпосередньо пов’язані з матеріалом, конкретні та 

характеризуються чіткістю викладення.  

Враховуючи зазначене, слід зробити висновок, що дисертаційна робота 

І.Б. Саківського є актуальною як з точки зору сучасних наукових досліджень з 

історії України, українського визвольного руху, так і періоду перебування 

західноукраїнських земель у складі міжвоєнної польської держави. При цьому 

слід зауважити, що дисертація має  теоретичне і практичне значення, оскільки 

відкриває можливість для подальших наукових досліджень з історії України 

міжвоєнної доби, завдяки актуалізації значної групи невідомих досі джерел. 

Кандидатська дисертація І.Б. Саківського є завершеною працею, в якій 

отримано вагомі результати, які є обґрунтованими з наукової точки зору, 

важливими для історії України взагалі та міжвоєнної доби зокрема.  

У цілому мета дослідження досягнута. Заслугою автора є те, що він чи не 

вперше здійснив комплексний аналіз діяльності структур ОУН на території 

Тернопільського воєводства, ввів у науковий обіг численні раніше не 

опубліковані матеріали, запропонував нові підходи до аналізу історіографії 

проблеми.  
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Високо оцінюючи дисертацію І.Б. Саківського, вважаємо за необхідне 

висловити деякі зауваження та побажання: 

1. У «Вступі» на С. 4, характеризуючи своє дослідження автор 

допустився суттєвої тавтології: «Наукове вивчення діяльності ОУН у 

Тернопільському воєводстві поєднує в собі кілька методологічних та наукових 

аспектів, які виводять такого типу наукові студії за рамки звичайного 

краєзнавчого опису», чого бажано уникати в дисертаційних роботах;  

2. Характеризуючи особливість Тернопільського воєводства, як 

специфічного регіону для діяльності структур ОУН, вчений стверджує, що саме 

в цьому воєводстві проходив т. зв. Сокальський кордон, однією з функцій якого 

було мінімізувати будь-які політичні та культурні зв’язки українців Галичини 

та Волині (С. 4). Хоча коректніше було б сказати, що через Тернопільське 

воєводство «головним чином проходив Сокальський кордон», бо саме містечко 

Сокаль і Сокальський повіт були в Львівському воєводстві;  

3. Характеризуючи терени свого дослідження, автор дисертації 

стверджує, що Тернопільщина була «аграрно-сільськогосподарським» регіоном 

(С. 4–5). На нашу думку, достатньо було б назвати його або «аграрним», або 

«сільськогосподарським», бо, по суті, ці поняття є синонімічними.     

4. У першому розділі дослідник застосовує таку класифікацію 

використаних джерел: «1) документи польських державних, судових та 

правоохоронних органів; 2) документи ОУН (листівки, кличі, відозви, 

реферати); 3) документи радянських державних органів; 4) мемуари та 

епістолярні матеріали; 5) матеріали газет та періодичних видань. До першої 

групи джерел відносимо постанови, накази, інструкції Міністерства внутрішніх 

справ Польщі, Тернопільського воєводського управління поліції, звіти 

воєводських, повітових команд поліції, донесення таємних агентів про 

діяльність ОУН. До цієї групи входять звіти, реферати Міністерства 

закордонних справ Польщі про діяльність ОУН». (С. 19)   Нам видається, що 

подібний підхід є не достатньо продуманим, адже він виходить лише з 

походження джерела, при цьому ігноруючи тип джерела. Скажімо, оунівські 
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документи належать до різних типів джерел: інструктивні, звітні, 

пропагандистські документи тощо. Те саму стосується й польських джерел. 

Тому, очевидно, крім загального поділу за походженням дисертанту варто було 

б здійснити джерелознавчий аналіз використаних документів за їхніми типами і 

видами.  

5. У другому розділі на сторінках 32 – 42 автор подає багато загальній 

інформації про Другу Річ Посполиту та про становище українців у ній, про 

розвиток українського політичного, економічного, суспільного, культурного 

життя (ОУН тут згадується тільки епізодично). На нашу думку, подібні 

історичні екскурси для кандидатської дисертації є невиправданою розкішшю. 

Можна було б зробити відповідну публікацію і дати посилання на неї.  

6. Деякі запитання викликає назва параграфу 2.3. «Пацифікація в 

Тернопільському воєводстві». Нам видається, що у цьому підрозділі слід було б 

вести мову про діяльність ОУН під час пацифікації, про жертви ОУН під час 

пацифікації тощо, а не про процес пацифікації.  

7. У Третьому розділі сумлінно викладена структура ОУН в 

Тернопільському воєводстві, але бракує порівняння її зі структурами в інших 

воєводствах, щоб продемонструвати чому вивчення Тернопільщини було 

важливим, у чому полягала його особливість, як його прикордонне становище 

накладало відбиток на структуру організації? Відповідей на ці питання, на 

жаль, у тексті роботи немає.  

Проте наведені вище зауваження та побажання аж ніяк не впливають на 

вагомість і результативність дослідження, не псують загального позитивного 

враження від дисертаційної роботи і носять рекомендаційний характер. 

Автореферат дисертації адекватно відображає основний зміст і висновки 

дисертації, яка є завершеною науковою працею.  

Основні положення та результати дисертації повною мірою викладені в 

десяти статтях, із яких п’ять – у вітчизняних, а дві у зарубіжних фахових 

виданнях й апробовані на трьох наукових конференціях.  
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За актуальністю теми, науковою новизною, теоретичною та практичною 

цінністю, рівнем опрацювання матеріалів, аргументованістю висновків 

дисертація «Діяльність ОУН у Тернопільському воєводстві у 1929 – 1939 рр.» 

відповідає вимогам п. 13, 14 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», які висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор ІГОР БОГДАНОВИЧ САКІВСЬКИЙ  заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 – історія України.  
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