
Похід у забуття
( До річниці подвигу воїнів УПА )

Онлайн-виставка







• Тютюнник Ю.О. Революційна стихія. Зимовий похід
1919-20 рр. / Ю.О.Тютюнник. Львів, 2004. 192 с.

• Минає час, і учасники боротьби забувають факти. 
Великий і неоцінимий, кров’ю найкращих синів народу
куплений досвід, може бути втрачений для
загалу нації. Досвід боротьби з найдорожчим
національним скарбом, і мусимо його передати в 
цілості молодшим поколінням, що мають нас
заступити в будучих етапах боротьби. Пишу на
підставі документів і фактів, які маю в своєму
розпорядженні, чи які мені відомі. Будучи сам учасником
боротьби, я не подаю виключно фактів та
документів, утримуючись від оцінки їх. Та вважаю і 
шкідливим заховувати свої думки про той чи інший
факт- жива людина мусить реагувати на те, що
навколо. Не можна сподіватися, щоби сучасник, а тим
більше сам учасник, міг дати цілком об’єктивну оцінку
подіям, хоч таке бажання у мене мається. / Юрко
Тютюнник /.



Другий зимовий похід, або Листопадовий
рейд армії генерала Ю.Тютюнника у 1921 р. 
/ упоряд. О.Веремійчик. Київ, 2006. 246 с.  



• Політична історія України. XX століття : у 6 т. Т.2 : 
Революції в Україні : політико-державні моделі та реалії ( 
1917-1920 ) / НАН України, Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень ; ред. кол. : І.Ф.Курас ( гол. 
), Ю.І.Шаповал та ін. ; кер. т. В.Ф.Солдатенко. Київ, 2003. 
480 с.

• Другий том «Політичної історії України. XX століття» 
присвячений подіям революційної доби- 1917-1920-х років. 
На широкій документальній основі відтворено складні, 
суперечливі процеси здійснення соціальних і національно-
визвольної революцій, що склали стрижень життя і 
розвитку нації, розкрито пошук теоретико-правових
моделей національнодержавної організації та
результати спроб їх втілення у суспільну практику.

• На основі порівняльного аналізу головних напрямів
державотворення, запровадження різних форм
політичних систем з’ясовано домінантні орієнтації
українства, що виявились визначальними для всього його
наступного історичного поступу.



• Шатайло О.Л. Генерал Юрко Тютюнник / 
О.Л.Шатайло. Львів, 2000. 144 с.

• У дослідженні вперше на основі документів з 
архівів Києва та Москви розповідається про
життєвий та бойовий шлях одного з 
національних героїв, генерал-хорунжого Армії
Української Народної Республіки Юрка
Йосиповича Тютюнника, про те, що діялося в 
Україні під час становлення державності 1917-
1920 рр.



• Рубльов О.С. Українські визвольні змагання
1917-1921 рр. / О.С.Рубльов, О.П.Реєнт ; 
Інститут історії України НАН України. Київ, 
1999. 319 с. ( Україна крізь віки : у 15 т. Т. 10 ) 



• Вєдєнєєв Д.В. Міжнародно-інформаційна
діяльність української держави 1917-1923 рр. : 
навчальний посібник / Д.В.Вєдєнєєв. Київ, 2009. 
164 с.

• На основі широкого кола маловідомих
документів та літератури, висвітлюється
процес міжнародно-інформаційної діяльності
різних форм Української державності 1917-1923 
рр. У контексті тогочасного міжнародного
становища України розглядаються завдання, 
основні напрями, форми й методи
зовнішньополітичної ппропаганди, організаційні
структури з її ведення.



• Савченко В.А. Симон Петлюра / В.А.Савченко. 
Харків, 2015. 62 с.

• Симон Петрлюра ( 1879-1926 ) – український
державний військовий та політичний діяч, 
головний отаман військ УНР, голова деректорію
УНР. Був патріотом, відданим ідеї
самостійності України. Радянська пропаганда
намагалася всіляко дескридитувати його
постать. Ця книга – спроба з’ясувати, яким
насправді було життя Симона Петлюри.



• Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України ( 
Нарис історії боротьби проти тоталітарного
режиму на Україні в 1921-1939 рр. ). Т.2 : 
монографія / В.Г.Дмитрук. Луцьк, 2006. 382 с.

• У монографії висвітлено найважливіші етапи
боротьби українського народу за визволення від
московського тоталітарного режиму за свою
незалежність у 1921-1939 рр. ; розглядаються
методи і форми, що застосовувалися до
українського народу, які вилилися в геноцид –
найтяжчий злочин проти людства.



• Копиленко О.Л. «Сто днів» Центральної Ради / 
О.Л.Копиленко. Київ, 1992. 204 с.

• Ця книга присвячена недовгій добі
Центральної Ради, яка лишила непересічний слід
в українській історії. Автор послідовно, на основі
документів висвітлює ще донедавна
«заборонені» питання : що стало передумовою
виникнення першого Українського уряду, якими
були його політико-правові принципи, до чого
він прагнув і чиї інтереси захищав!..



• Коваль Р.М. І нарекли його отаманом Орлом. 
Біографія полковника Армії УНР Якова Гальчевського / 
Р.М.Коваль. Літин, 2005. 48 с.  

• Головною постаттю книги є один із найдостойніших
отаманів доби Визвольних змагань українського народу
1917-1920-х років – Яків Орел-Гальчевський. Невловимого
месника Поділля, одне ім’я якого викликало у червоних
жах і заціпеніння, Головний Отаман Армії УНР Симон
Петлюра призначив 1922 року керівником повстанчого
руху Правобережної України.

• Міцний національний стрижень завжди допомагав
отаманові Орлу орієнтуватися, хто є другом, хто –
ворогом, а хто – попутником. «На запитання в 
російській мові відповіддю є стріл», - такою була
настанова геніального ватажка українських
повстанців, організатора і керівника
актикомуністичного підпілля, який безкомпромісно
боровся за право українського народу жити на своїй
землі.



• Коваль Р.М. Багряні жнива Української революції : 
100 історій і біографій учасників Визвольних змагань : 
воєнно-історичні нариси / Р.М.Коваль. 2-е вид., 
виправл. і доп. Київ, 2016.- 402с.

• Пропонована книга є збіркою драматичних історій
та нарисів про учасників збройної боротьби за
Українську державу, які воювали у складі Армії УНР, 
Української галицької армії, Українських січових
стрільців і повстансько-партизанських загонів
Правобережної і Лівобережної України. Події
розгортаються в Києві та на території сучасних
Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, 
Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, 
Черкаської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької областей, на теренах Волині, Криму, 
Кубані, Дону, а також в Австро-Угорищині, 
Чехословаччині й на острові Лемнос в Егейському морі.
• Книга відтворює прогалини в нашій історичній
пам’яті та оживляє її синів, які полягли в боротьбі за
свободу і щастя нашої Батьківщини. 



• Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх
часів до 1944 року) : навчальний посібник / 
І.О.Овсій. 2-е вид. Київ, 2002. 240 с.

• У навчальному посібнику розкривається широке
коло питань зовнішньої політики України
впродовж тривалого періоду її історії. Основна
увага зосереджується на аналізі трьох періодів
української державності, висвітлені міжнародного
становища й зовнішньополітичних акцій тодішніх
урядів. Низка питань трактується по-новому, на
ґрунті нетрадиційного підходу до викладу та
оцінки фактів, явищ.



• Коваль Р.М. За волю і честь: невигадані історії і 
вояцькі біографії / Р.М.Коваль. Київ,2005. 403с.

• Книга є збіркою драматичних історій доби
Визвольних змагань 1917-1920-х років і вояцьких
біографій учасників збройної боротьби за
українську державу, які воювали у складі Армії
УНР і повстансько-партизанських загонів
Правобережної і Лівобережної України.



• Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність : 
історіографічний нарис української державності доби
національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) : 
монографія /В.П.Капелюшний ; Київський
національний університет. Київ, 2003. 607 с.

• У монографії на широкому історіографічному та
фактичному матеріалі комплексно дослідженно
провідні тенденції розвитку знань з історії
українського державотворення доби національно-
визвольних змагань 1917-1921 рр. До
історіографічного аналізу залучені основні публікації
з проблеми українських і зарубіжних учених, 
домінуюче місце займає історіографічний аналіз
наукового доробку сучасних вітчизняних дослідників, 
опублікованого після проголошення суверенітету і 
державної незалежності України. Автор висвітлює
ряд дискусійних питань історіографії проблеми. 



Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1939 роки. 
3-є вид., доп. Київ, 2007. 106 с.



• Романчук О.К. Ультиматум : хроніка одного
конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною
Радою / О.К.Романчук. Київ, 1990. 64 с.

• Про конфлікт між Раднаркомом РРФСР і 
Центральною Радою, про причини виникнення війни
між Росією і Україною наприкінці грудня 1917 року, 
про «Червоний терор» у Києві, вчинений військом
Муравйова про нерозривний зв’язок сьогодення з 
минулим і майбутнім ідеться в цій брошурі.

• Автор на основі маловідомих документальних
матеріалів по-новому трактує цілий ряд питань, 
які впродовж десятиліть були канонізовані
офіційною історіографією.



• Довбня Є.С. Органи внутрішніх справ УНР часів
Української Центральної Ради : організаційно-правові
засади діяльності : монографія / КНУВС ; В.А. Довбня, 
Є.С. Дурнов, О.М. Калюк ; за заг. ред. О.М.Джужи.
Дніпропетровськ, 2008. 142с.

• Висвітлено процес утворення та розвитку органів 
внутрішніх справ Ураїнської Народної Республіки за
часів Центральної Ради. Головна увага зосереджена
на розгляді правових та організаційних засад
діяльності Генерального секретарства (
міністерства ) внутрішніх справ УНР, народної
міліції, добровільних формувань з охорони
громадського порядку та боротьби зі злочинністю. У 
додатках наведено законотворчі та інші
нормативно-правові акти Української Центральної
Ради, УНР.



• Довбня В.А. Січові стрільці київського
формування у визвольних змаганнях 1917-1920 
років : організація та правові засади лояльності / 
В.А.Довбня ; за ред. П.П.Михайленка. К.,2002. 220 
с.

• У книзі висвітлено історію становлення, 
питання організації та діяльності одного з 
найдисциплінованіших і найбоєздатніших
військових формувань української армії періоду
визвольних змагань в Україні 1917-1920 рр. ; 
показано його місце і роль у забезпеченні охорони
надбань української революції від зовнішніх
посягань, розглянуто систему правових норм, 
якими забезпечувалась організація та діяльність
цього військового формування.



• Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України ( 
Нарис історії Сірожупанної дивізії ) : монографія
/ В.Г.Дмитрук. Луцьк,2004. 286 с.

• У монографії висвітлено найважливіші етапи
зародження,становлення та розвитку
Сірожупанної дивізії, яка зробила гідний внесок у 
національно-визвольну боротьбу українського
народу за незалежність у 1917-1920 рр. 
Досліджувана тема мало відома громадськості.



• Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба української
держави. 1917-1923 роки : навчальний посібник / 
Д.В.Вєдєнєєв. Київ, 2007. 260 с.

• На основі широкого кола маловідомих архівних
документів та літератури уперше комплексно
висвітлюється процес організаційно-правового й 
функціонального становлення дипломатичної та
консульської служби різних історичних форм української
державності 1917-1923 років- національно-
республіканської періодів Центральної Ради і Директорії, 
гетьманської, радянської ( УСРР ), Державного центру
УНР в екзилі. Розглядаються міжнародні умови
формування дипломатичних відомств, їх службові
завдання, процес творення центрального апарату
відомств зовнішніх зносин, дипломатичних і 
консульських представництв, питання управління ними, 
добір і розстановка кадрів. Окремо порушується
проблема стосунків між дипломатією УСРР і 
радянськими спеціальними службами.



• Історія українського війська (1917-1995 ) / В.Гриневич, 
Л.Гриневич, Б.Якимович та ін. ; упоряд. Я. Дашкевич. 
Львів, 1996. 840 с.

• На відміну од відомої праці І.П.Крип’якевича та ін. 
учених, присвяченої історії українських військових
формувань від княжих часів до перших десятиліть XX 
ст., ця книга написана на основі найновіших,  досі не
опублікованих, досліджень про військове будівництво в 
Україні у 20-30—х роках XX ст. ; про історію формування
та бойовий шлях Української Повстанської Армії, I-ї 
дивізії Української національної армії ( дивізії «Галичина» 
), вперше широкому читачеві пропонуються і докладні
розповіді про антиукраїнську політику повної
денаціоналізації українського військового будівництва
під час Другої світової війни та в післявоєнний період, 
реалізацію ідеї відновлення національних Збройних Сил в 
умовах будівництва суверенної Української держави. 
Книга добре проілюстрована.



• Сергійчук В. Симон Петлюра- творець армії і 
держави / В Сергійчук. Вишгород,2018. 144 с.

• У книзі розповідається про видатного
українського державника Симона Петлюру, 
іменем якого й досі називають борців за волю
України.



• Верстюк В.Ф. Діячі Української
Центральної Ради : біографічний довідник / 
В.Ф.Верстюк, Т.С.Осташко ; НАН України, 
Український міжнародний комітет з питань
науки та культури. Київ, 1998



• Будков Д.В. Слово правди про Україну. 
Міжнародно-інформаційна діяльність Української
держави. 1917-1923 рр. : монографія. Київ, 2004. 
204 с.

• В монографії на основі широкого кола
маловідомих документів та літератури вперше
у вітчизняній історіографії висвітлюється процес 
міжнародно-інформаційної діяльності різних
форм Української державності 1917-1923 рр. В 
контексті тогочасного міжнародного
становища України розглядаються завдання, 
основні напрями, форми і методи
зовнішньополітичної пропаганди, установи з її
ведення. 



• Атоян О.Н. Утопия безвластия. Крестьянское
правосознание в историко-правовой реальности 1917-
1921 годов ( на примере анархо-махновщины ) : 
монография / О.Н.Атоян ; МВД Украины, Луганский
государственный университет внутренних дел им. Э. А. 
Дидоренко. Луганск, 2010. 600с.

• В монографии исследуется феномен крестьянского
правосознания в историко-правовой реальности 1917-
1921 гг., специфика правосознания украинских
повстанцев под предводительством Нестора Махно, 
проявивших коллективную волю в защите своих
ценностей и прав, используя при этом правовые и 
антиправовые методы в условиях неправового
пространства. Много написано об утопиях власти, 
здесь речь об утопии безвластия. Феномен
правосознания инсургентов рассматривается в 
контексте общей трансформации крестьянского
правосознания, обусловленной сложносоставным
потоком преобразования правовой реальности в 
период распада сословно-феодального общества и 
отсутствия гражданского.



• Шинкарук Я.І. Міністерство внутрішніх справ
Української Народної Республіки доби Директорії : 
організаційно-правові засади діяльності ( листопад 1918-
1921 рр. ) / Я.І.Шинкарук ; ЛьвДУВС. Київ, 2007. 222 с.

• У монографії висвітлено процес становлення
Міністерства внутрішніх справ УНР доби Директорії, 
його організацію та діяльність у період з листопада
1918 р. До кінця 1921 р. головна увага зосереджена на
розгляді організаційної структури міністерства, 
визначенні його функцій і повноважень, його 
нормотворчій діяльності, практичній роботі зі
створення та управління підпорядкованими йому
правоохоронними органами- народною міліцією, Кошем
охорони республіканського ладу, місцевими громадськими
утвореннями з охорони суспільного ладу тощо. У 
додатках наведено невідомі та маловідомі законодавчі
акти Директорії, Ради Міністрів УНР, присвячені
формуванню та унормуванню діяльності МВС УНР, 
документи і матеріали, що відображають
організаційно-управлінську діяльність міністерства.



• Сідак В.С. Контрозвідка останнього гетьмана : 
нарис / В.С.Сідак. Київ, 1995. 50 с. 

• На основі широкої джерельної бази автор
розкриває процес становлення і діяльності
«Державної варти»- однієї із спецслужб
Української держави доби гетьмана П. 
Скоропадського. Матеріал розрахований на
працівників СБУ та МВС, курсантів і слухачів вузів
цих відомств та відповідних факультетів
військових вузів, а також на інших читачів, які
цікавляться маловідомими сторінками Історії
України.



• Коваль Р.М. Ренесанс напередодні трагедії / 
Р.М.Коваль. Київ, 2003. 92 с.

• У 1917-1920-х роках український народ, 
пробудившись із летаргічного сну, вийшов на
світову арену як повноцінна неповторна, 
фізично могутня нація. Це була епоха
Українського ренесансу : малороси усвідомили
себе українцями, зрозуміли, хто наші історичні
вороги, збагнули, що за свободу треба
боротися, а не чекати доки хтось її подарує. 
Епоха відродження українського народу була
незвичайно короткою, слідом за нею насувалася
трагедія : падіння Української держави, поразка
Національно-визвольних змагань, апокаліптичні
репресії, голодомори і довгі дисятиліття
національної неволі.



• Вєдєнєєв Д.В. Юність української
дипломатії. Становлення
зовнішньополітичної служби України в 1917-
1923 роках : монографія / Д.В.Вєдєнєєв, 
Д.В.Будков. Київ, 2006. 296 с.
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