
висновок
про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів 

дисертації Лизня Євгена Володимировича на тему «Миротворчі місії під 
час польсько-української війни 1918-1919 рр.», поданої на здобуття ступе

ня доктора філософії зі спеціальності 032 
«Історія та археологія»

1. Актуальність теми дослідження і отриманих результатів. Виклики, 
перед якими постала Україна на сучасному етапі, зокрема військова агресія на 
сході країни, окупація Криму, складні внутрішні суспільно-політичні процеси, 
за яких народжується модерна українська нація, зростаюча роль українського 
фактору на міжнародній арені актуалізують дослідження міжнаціональних від
носин у минулому, а саме в період творення ЗУНР-ЗОУНР та II Речі Посполи
тої. У цьому контексті для Східної та Центральної Європи важливе значення 
мали та мають польсько-українські взаємини. Проблема цих відносин впродовж 
як української, так і польської історії завжди була важливою, але особливої ак
туальності набула у XXI ст. Незважаючи на політичне та економічне співробіт
ництво обох народів, їх взаємозбагачення, поляки та українці все ж не змогли в 
першій половині XX ст. побудувати свої відносини так, щоб уникнути конфро
нтації та її катастрофічних наслідків. Польсько-українське військове протисто
яння 1918-1919 рр. має вже досить довгу традицію наукового дослідження, пе
редусім, як воєнно-історичні та державно-політичні явища. Попри те, меншою 
мірою вивчений зовнішньополітичний чинник, який здійснив вагомий вплив 
стосовно вирішення військового протиборства між поляками та українцями в 
Східній Галичині.

З огляду на це, важливим завданням історичної науки є ґрунтовне дослі
дження діяльності миротворчих місій навколо питання приналежності Східної 
Галичини в умовах польсько-української війни обумовлених політичними тра
диціями польського і українського визвольних рухів XIX -  початку XX ст., а 
також зовнішніми міжнародними чинниками після Першої світової війни та ро
зпаду Австро-Угорської і Російської імперій.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація виконана в рамках загальної наукової тем: «Центрально- 

Східна Європа: етнополітичні процеси, соціальні трансформації, міжнародні 
відносини» (номер державної реєстрації -  0112Ш03030) кафедри всесвітньої 
історії та «Історія Галичини нового і новітнього часу, історичне краєзнавство, 
музеєзнавство» (номер державної реєстрації -  0115Ш01560) кафедри історії 
України і методики викладання історії ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника».

3. Наукова новизна отриманих результатів полягає насамперед у тому, 
що тема діяльності миротворчих місій під час польсько-української війни впе
рше стала предметом дослідження в українській історіографії. Залучено в нау
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ковий обіг невідомі раніше документи та матеріали з архівів Республіки Польщі 
та України.

вперше:
здійснено комплексне дослідження діяльності миротворчих місій 

періоду польсько-української війни 1918-1919 рр;
введено в науковий обіг низку архівних документів, які мали важ

ливе значення для дослідження проблеми діяльності миротворчих місій під час 
польсько-української війни 1918-1919 рр.;

впорядковано часові рамки перебування та діяльності місій Антан
ти під безпосереднім керівництвом французького генерала Ж. Бартелемі в Схі
дній Галичині;

систематизовано відомості про персональний склад місій на чолі з 
Ж. Бартелемі;

вперше в українській історіографії здійснено аналіз ходу перемовин 
між місією УНР С. Дельвіга та польською делегацією на чолі з Е. Родзєвічем у 
Львові.

подальший розвиток отримали:
вивчення структури та основних аспектів діяльності перших місій 

Антанти щодо припинення польсько-українського військового конфлікту;
дослідження діяльності місій під головуванням генерала Ж. Барте

лемі;
аналіз роботи комісії Луїса Боти щодо питання врегулювання поль

сько-українського військового конфлікту 1918-1919 рр.
доповнено й уточнено:

перелік чинників, що впливали на політику Антанти щодо Східної
Галичини;

часові відтинки перебування першої місії Антанти під головування 
Ж. Бартелемі в Східній Галичині.

4. Особистий внесок здобувана. Основні ідеї, наукові положення і тео
ретичні висновки дисертації сформульовані автором особисто.

5. Ступінь достовірності результатів дослідження. Обґрунтованість і 
достовірність одержаних дисертантом результатів забезпечена опрацюванням 
ним численних неопублікованих архівних джерел, опублікованих збірників до
кументів, матеріалів тогочасної газетної періодики, мемуарної літератури, нау
кових праць українських і зарубіжних (польських) авторів з досліджуваної про
блематики, результатів власних публікацій автора, а також комплексне застосу
вання методологічних принципів історизму, об’єктивності, діалектичного роз
витку, системності, всебічності, послідовності, плюралізму, термінологічного 
принципу. У роботі застосовано загальнонаукові, спеціально-наукові та міжди
сциплінарні методи дослідження: аналізу і синтезу, сходження від абстрактного 
до конкретного, ретроспективний та метод моделювання; проблемно- 
хронологічний, порівняльно-історичний, історико-критичний, методи класифі
кації й типологізації, архівної й бібліографічної евристики, джерелознавчої
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критики, біографічного і просопографічний метод; метод контент-аналізу, ста
тистичний, порівняльно-статистичний, порівняльно-соціологічний та порівня
льно-типологічний методи. Підтвердженням обґрунтованості результатів дослі
дження є їх апробація на науково-практичних конференціях, публікації в нау
кових фахових виданнях.

6. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що ре
зультати дисертаційної роботи можуть бути використані для наступних студій з 
історії закордонної політики ЗУНР-ЗОУНР і УНР. Практична цінність роботи 
також може стати основою навчальних курсів для студентів історичного факу
льтету.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.
Основні результати дисертаційного дослідження викладено у п’ятнадцяти 

публікаціях, одна з яких у виданні, що входить до Організації економічного 
співробітництва та розвитку Європейського Союзу, три -  у фахових наукових 
виданнях України категорії «Б», одинадцять -  в інших фахових наукових ви
даннях України.

Список публікацій Лизня Є. В. за темою дисертації

Стаття у  виданні, що входить до Організації економічного співробітницт
ва та розвитку Європейського Союзу.
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Загальний висновок
Дисертаційна робота Лизня Євгена Володимировича на тему «Миротвор

чі місії під час польсько-української війни 1918-1919 рр.» є завершеним науко
вим дослідженням, виконаним дисертантом особисто, а отримані результати 
свідчать про достатній рівень наукової підготовки автора. Ним зроблено знач
ний внесок у вирішення питань, які мають важливе значення для історичної на
уки та практики. Робота містить обґрунтовані й достовірні висновки і пропози
ції. За змістом та оформленням вона відповідає встановленим вимогам.

Представлена дисертаційна робота відповідає спеціальності 032 «Історія 
та археологія» та вимогам п. 9, 10, 11 постанови Кабінету Міністрів України від 
6 березня 2019 р. № 167 (зі змінами) «Про присудження ступеня доктора філо
софії» та вимогам до оформлення дисертації, затвердженими наказом Міністер
ства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (зі змінами) та напрямку науко
вого дослідження освітньо-наукової програми ДВНЗ «Прикарпатський націона
льний університет імені Василя Стефаника» зі спеціальності 032 «Історія та ар
хеологія».

Дисертація Лизня Євгена Володимировича на тему «Миротворчі місії під 
час польсько-української війни 1918—1919 рр.» рекомендується до захисту в ра
зовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 032 «Історія та археологія».
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