
Сила нескорених 
 

Захист держави – призначення Збройних Сил України  



Історія українського козацтва: нариси у 2-т. Т. 1 / 

редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Києво-

Могилянська академія, 2006. – 800 с.: іл. 

 

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії 
української козаччини М. Грушевського та Д. 
Яворницького сучасні українські історики на основі 
новознайдених документів і матеріалів та досягнень 
новітньої історичної науки створили узагальнений 
образ українського козацтва. До першого тому увійшли 
нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, 
його цивілізаційну типологію, систему ціннісних 
орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім 
того, розглянуто питання військової, політичної та 
державотворчої діяльності українського козацтва від 
найдавніших часів до кінця XVIII століття.  

  

 



 

Брехуненко В. Морські війни українських козаків / В. 

Брехуненко. – Київ, 2007. – 80 с. – (Перемоги 

української зброї) 

 

У книзі в науково-популярному стилі розповідається про 

одну з найславетніших сторінок українського військового 

мистецтва - морські війни українських козаків. Описано 

особливості мореплавання в Чорному та Азовському морях 

у козацькі часи, розвиток козацького флоту, військове 

мистецтво козаків, морські битви козаків з турецьким 

флотом, козацькі морські походи на турецькі міста-фортеці 

Стамбул, Очаків, Білгород, Кілію, Ізмаїл, Керч, Сіноп, 

Трапезунд та ін. Показана роль козацького флоту у 

російсько-турецьких війнах.  



Тоїчкін Д. Козацька шабля XVII – XVIII cт.: історико-

зброєзнавче дослідження / Д. Тоїчкін. – К.: Стилос,  

2007. – 368 с.: іл. 

 

 

У книзі аналізуються питання появи, поширення та 
побутування шаблі на теренах України, досліджуються 
проблеми місцевого виготовлення шабель, поширення 
їх каналами міжнародної торгівлі протягом XVII-XVIII 
ст. На основі речових та іконографічних джерел, 
представлених матеріалами музейних колекцій 
України, шабля українського козацтва розглядається як 
морфологічний тип. Книга може бути корисною 
зброєзнавцям, військовим історикам, усім, хто 
цікавиться  історією козаччини. 

  

  

 



Апанович О. М. Збройні сили України першої половини 

XVIII ст.: монографія / О. М. Апанович. – 

Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 229 с. 

 

В монографії на основі нових архівних джерел дається 

характеристика Збройних сил України в першій половині 

XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, 

організація, озброєння та забезпечення українського 

козацького війська, сторожова та допоміжна служба в 

Україні. Окремо висвітлюється стан Запорізького війська у 

цей період. Автор показує залежність структури, 

матеріально-технічного оснащення українських збройних 

сил від рівня розвитку козацького господарства, 

диференціації козацтва, розвитку кріпосницьких відносин, 

класової й соціальної боротьби та політики царського 

уряду  в  Україні. 



 

Історія січових стрільців: воєнно-історичний нарис / 

ред.: Н. П. Ганник, В. А. Дмитренко. – К.: Україна, 1992. 

– 347 с. 

 

 

Книга яскраво і самобутньо відтворює славний бойовий 

шлях українських січових стрільців, їх справжню роль у 

бурхливих подіях в Україні початку ХХ століття. 



 

Шатайло О. Спадкоємці козацької слави. Біографії 

генералів Армії Української Народної Республіки – 

уродженців Черкащини / О. Шатайло. – Дрогобич: 

Відродження, 2009. – 192 с.: іл. 

 

Книга розповідає про життєвий та бойовий шлях 
генералів Армії Української Народної Республіки - 
уродженців тих міст і сіл Київської та Полтавської 
губерній, що згодом стали основою Черкаської області. 
їх долі об’єднані однією метою - здобути єдину соборну 
незалежну Українську Державу. Видання розраховане 
на всіх, хто цікавиться внеском Черкащини у 
національно-визвольну боротьбу українців першої 
половини XX століття. 

 



Ідзьо В. Українська Повстанська Армія – згідно зі 
свідченнями німецьких та радянських архівів: 
монографія  / В. Ідзьо. – Львів: Сполом, 2005. – 208 с. 

У монографії відображена точка зору відомого 
українського історика стосовно національно-визвольної 
боротьби української інтелегенції, українського народу в 
30-50 роках ХХ ст., що базується на глибокому аналізі 
документальних джерел з московських архівів, більшість 
яких апробується вперше. Дослідник з’ясовує питання 
становлення та розвитку українського національно-
визвольного руху, зокрема ОУН та УПА, з урахуванням 
історичних процесів, які проходили в українському 
суспільстві у середині ХХ сторіччя. 

До монографії також увійшли копії архівних цілком 
таємних документів Державного Комітету Оборони 
колишнього СРСР із Головного архіву Російської 
Федерації, котрі вперше публікуються після розсекречення 
за терміном давності. 



 

Вєтров О. Таємниця Холодного Яру. Невідома війна: 

національний рух опору у 1940-1950-х роках / О. 

Вєтров. – Черкаси: Вертикаль, 2009. – 266 с. 

Холодний Яр відомий в історії України як край 
козацької вольниці, повстанських традицій і 
невмирущої звитяги. На основі праць вітчизняних та 
зарубіжних дослідників, унікальних документів 
державних і приватних архівів, зустрічей з керівниками 
та учасниками тих подій, їхніх спогадів, матеріалів 
періодичної преси, оригінальних унікальних світлин, 
вперше в історіографії Олександр Вєтров здійснив 
спробу комплексно проаналізувати концепцію 
діяльності ОУН на Холодноярщині в контексті 
створення загонів груп УПА-Схід та УПА-Південь із 
жителів Наддніпрянщини. Більшість матеріалів, 
здобутих у ході польових досліджень, публікується і 
вводиться у науковий обіг вперше. 

 



 

 

Сергійчук В. Український здвиг: Наддніпрянщина. 

1941-1955 / В. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича 

Спілка, 2005. – 836 с. 

 

У книзі, яка завершує п'ятитомне видання документів і 
матеріалів про український національно-визвольний 
рух за відновлення й утвердження власної держави 
нашого народу з початком Другої світової війни, 
розповідається про Український здвиг на 
Наддніпрянщині в 1941-1955 рр. 



 

Вєдєнєєв Д. В. Двобій без компромісів. Протиборство 

спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 

1945-1980-ті роки: монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. 

Биструхін. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с. 

Монографія є першою узагальнювальною працею, в 
якій на основі багатьох невідомих широкому загалові 
документів ОУН та УПА, радянських спецслужб і 
компартії більшовиків розглянуто протиборство в 
розвідувальній і контррозвідувальній сферах між 
спецпідрозділами руху українських націоналістів та 
спеціальними органами й військами СРСР у контексті 
«холодної війни» в післявоєнному світі. Вільна від 
ідеологічних нашарувань, супроводжена унікальними 
фотодокументами, книга подає захопливу розповідь 
про таємний фронт національно-визвольних змагань і 
буде цікавою не тільки професійним історикам та 
військовим, але й усім, хто цікавиться таємними 
сторінками минулого України XX століття. 



 

 

Сторінки воєнної  історії України: зб. наук. статей / 

НАН України, Інститут історії України; ред.: В. А. 

Смолій. – К.,  2002. - Вип. 6. – 320 с. 

 

До збірника включено статті міжнародної наукової 

конференції «Актуальні проблеми історії Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», що відбулася 21-23 

червня 2001 р. в м. Черкаси. У статтях науковців України, 

Росії, Бєларусі, Польщі, Японії, викладачів та аспірантів 

вузів досліджуються актуальні, але недостатньо 

розроблені в науковій літературі або суперечливі питання  

історії цього періоду. 



 

 

 

 

АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви / 

укл. І. Штогрін; фото. С. Лойка. – Харків: Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. 

 

Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в «АДу», 

як його називали оборонці летовища, - це свідчення 

кіборгів, розповіді волонтерів та журналістів, коментарі 

військових експертів та аналітиків з України, Росії, США, 

Канади, а також представників Генерального штабу 

Збройних сил України і Головнокомандувача ЗСУ Віктора 

Муженка. Читайте про життя і смерть, про відчайдушність 

і страх, про любов і дружбу, про те, що і чому захищали в 

терміналах ДАП українські бійці. 



 

 

 

Роман «Холодний Яр» – це своєрідний маніфест-сповідь 

автора, в котрому воскресають образи героїв холодноярців 

1919-1922 рр. 

Книга написана для широкого загалу читачів, які 

цікавляться історією боротьби за незалежну українську 

державу. 

 



 

 

«Залишенець. Чорний ворон» — історичний роман 
українського письменника Василя Шкляра. Під назвою 
«Чорний ворон» вийшов наприкінці 2009 року у 
видавництві «Ярославів Вал» (Київ) і майже одночасно під 
назвою «Залишенець» — у видавництві «Клуб Сімейного 
Дозвілля» (Харків). 

У 1921 році чотирирічна війна, яку Росія розв'язала проти 
Української Народної Республіки, закінчилася. Проте 
збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх 
теренах України. Відчайдушно чинили опір російським 
окупантам повстанці Холодного Яру. На їхньому чорному 
бойовому прапорі був напис: «Воля України або смерть». 
Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами і 
навіть заборонили згадувати їхні імена, щоб стерти з 
пам'яті ту ідею, за яку повстанці жертвували своїми 
життями. Звичайно, вони стріляли, вішали, палили, 
нищили - але кого? Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли 
навколо запанувала чужа влада і вже не було надії на 
визволення. Вони – залишенці - обрали собі смерть.  

Роман «Чорний Ворон» здобув першу премію Ліги 
українських меценатів на конкурсі «Ярославів Вал» – на 
кращий історичний роман. 

 



 

 

Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. Але 

бурхливий 1919 рік — один із найдраматичніших в історії 

України — покликав її до боротьби за волю Вітчизни. 

Після загибелі братів, повстанських отаманів, 

шістнадцятирічна гімназистка Саша Соколовська стає на 

чолі тисячного війська. Відтепер вона — отаман Маруся. 

На шлику її козацької шапки напис «Смерть ворогам 

України!». Та навіть у вирі кривавих подій доля дарує їй 

щире кохання і шанс зберегти життя. Над цим романом 

автор працював п'ять років. За кожною подією тут стоїть 

історичний факт. Бойовий шлях отаманші Марусі тісно 

переплітається з героїчно-трагічною долею Української 

Галицької армії, яка наприкінці літа 1919 року визволила 

Київ від московсько-більшовицьких окупантів, проте 

волею злого фатуму опинилася на межі цілковитої 

загибелі. 

 



У романі йдеться про події російсько-української 

війни  очима бійця полку «Азов». Головний герой, 

двадцятивосьмирічний юнак, який щиро любить свою 

країну, прагне нової долі для неї і намагається робити все 

для цього, навіть ризикуючи власним життям... Хто і 

навіщо затягує криваву драму, чому гинуть найкращі, чому 

місцеві вважають своїх визволителів ворогами, яким наш 

герой бачить майбутнє Вітчизни? Глибока, сповнена 

смутку, болю й надії оповідь хлопця, якого честь і 

сумління змусили взяти до рук зброю.  

Сам Василь Шкляр стосовно героїв «Чорного сонця» 

зазначив: «Кажуть, герої не вмирають, але я хотів би, дуже 

хотів би, щоб вони замість бути героями жили. Тут, на 

землі, вони потрібніші, ніж на небі. Тут є багато такого, 

чого без них не зробить ніхто». 

До цієї книжки, окрім «Чорного Сонця», увійшли твори 

«Танець під чортову дудку», «Крук - птаха нетутешня», 

«Останній шанс Захара Скоробагатька», «Високі гори у 

Ялті», «Цілком таємні історії». 

 



 

 

«Мне надо вывести живыми 500 мальчишек, моих 

ребят…»     І. Момот 

Поки Ігор Федерович Момот був живим – не загинув 

жоден з його підлеглих. Він вижив у багатьох боях і 

сутичках далеко від рідної землі, а загинув захищаючи 

рубежі рідної держави 14 липня 2014 р. біля Зеленопілля 

Луганської області. 

Любитель історії, легенд і міфів після загибелі сам став 

справжньою легендою Незалежної України. 

Видання для сильних духом, захисників своєї 

Батьківщини. 



Дія роману починається в Аеропорті й розгортається 

похвилинно протягом останніх п’яти днів понад 240-

денної облоги. Хоча роман заснований на реальних фактах, 

усі персонажі – плід художнього вимислу, як і назва 

Аеропорту. Маленький український гарнізон Аеропорту 

денно й нощно відбиває атаки супротивника, який значно 

переважає його у живій силі й техніці. Але тут, у цьому 

зруйнованому до підвалин Аеропорті, підступні й жорстокі 

вороги зіштовхуються з чимось неочікуваним і 

неймовірним. Із кіборгами. Вороги самі так назвали 

захисників Аеропорту за їхню нелюдську живучість та 

впертість приречених. Кіборги, своєю чергою, ворогів 

прозвали орками. 

Разом із кіборгами в Аеропорті перебуває американський 

фотограф, який через низку причин переживає цю 

необов’язкову війну як особисту драму. Його очима, наче в 

калейдоскопі, в перервах між боями в Аеропорті читач 

також побачить усю історію того, що об’єктивні історики 

назвуть не інакше як російсько-українською війною. 
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