
Комунальний заклад культури 

«Донецька обласна бібліотека для дітей» 

 

 

 

 

 

«Незалежна Україна – шлях до мети»  

(серія книг «Проект «"УКРАЇНА"») 

 

Рекомендаційний анотований список літератури 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь 

2021 

 



2 
 

 

УДК 94(477)(048.1) 

Н44 

 

 

 Незалежна Україна – шлях до мети (серія книг «Проект 

«"УКРАЇНА"») [Текст] : рек. анот. список літ. / уклад. Н. В. Корабльова ; 

Комун. закл. культури «Донецька обласна бібліотека для дітей». –  

    Маріуполь, 2021. – 14 с.  

 

 

До ювілейної річниці проголошення Незалежності України Донецька 

обласна бібліотека для дітей пропонує рекомендаційний анотований список 

літератури «Незалежна Україна – шлях до мети». 

 Видання знайомить користувачів із серією книг «Проект «"УКРАЇНА"», 

які вже завоювали прихильність читачів.  
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Незалежній Україні – 30 років! 

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України було 

ухвалено Акт проголошення незалежності України.  

Шлях до визнання самостійної держави видався непростим: були злети і 

падіння, досягнення і поразки, драматичні і, водночас, значні доленосні події 

творення державності України. Історичні факти переконливо свідчать, що 

український народ протягом кількох століть мав свою державність, відстоював її, 

боровся за її відродження та збереження.  

Здобуття незалежності нашої країни є великою заслугою багатьох поколінь 

українців, які здолали складний і довготривалий шлях, віддали свої сили задля 

досягнення одвічної мрії – незалежної України. Державотворці, діячі культури, 

науки, освіти, релігії на різних історичних етапах пробуджували суспільну 

свідомість, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного 

відродження і розбудови Української держави. 

На початку 2010-х років харківське видавництво «Фоліо» розпочало видання 

книг серії «Проект "УКРАЇНА"», яка висвітлює визначні сторінки історії нашої 

країни. Книги серії охоплюють різні історичні періоди та розповідають про 

найбільш знакові постаті та події історії України, її окремих регіонів. 

Пропонуємо ознайомитися з книгами серії «Проект "УКРАЇНА"». 

 

 

 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський ; 

худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 

2018. – 285 с. : іл.  
 

 Як, коли і де почала народжуватися наша держава, якою 

була історія її становлення? 

 Від середини Х ст. землі сучасної України входили до 

складу найпотужніших світових імперій.  

 Тож журналіст Hromadske.TV, телеведучий, доктор 

історичних наук Данило Яневський розповідає про держави, 

які існували на теренах України (Київську Русь, Велике 

князівство Литовське, Річ Посполиту), зупиняється на ключових подіях української 

історії – хрещенні Русі, Кревській унії 1385 року, утворенні Київського намісництва, 

що охоплювало всю територію сучасної України від Дніпра до Збруча, висвітлює 

події аж до 1774 року.  

Яскраві портрети історичних осіб, репродукції картин, гравюри, мапи, 

нестандартне подання історії України не залишать байдужими нікого з читачів.  
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Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Відомі історії нашої держави: продовження. 1774-1914 рр. 

[Текст] / Д. Б. Яневський ; худож.-оформлювач О. Д. 

Кононученко. – Харків : Фоліо, 2018. – 287 с. : іл.  

Продовження історичної праці відомого журналіста та 

історика Данила Яневського присвячено подіям історії 

України у 1774-1914 роках.  

Автор акцентує увагу на поділах Речі Посполитої 1774, 

1793 та 1795 років, які відіграли одну з ключових ролей в 

майбутньому України, на процесі входження українських 

земель до складу Російської та Австро-Угорської імперій, 

описує політику цих імперій на наших землях, детально 

зупиняється на основних етапах національно-визвольного руху ХІХ століття, 

аналізує причини і передумови Першої світової війни, геополітичні плани 

європейських країн щодо України. 

Книга яскраво оформлена, містить багато портретів, гравюр, мап, архівних 

фотографій тощо. 
 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Загублена історія втраченої держави [Текст] / Д. Б. 

Яневський ; худож.-оформлювач І. В. Осіпов. – Харків : 

Фоліо, 2017. – 252 с. : іл.  
 

Чергова книга доктора історичних наук Д. Яневського 

сприймається як довідник для всіх, кому не байдужа історія 

України. 

Автор розповідає про українські землі у складі інших 

країн, про политичні процеси, партії та видатні постаті 

початку ХХ ст., українську ідею, про вплив Першої світової 

війни на економіку і суспільство України, дає власну оцінку 

політикам та їх діям, аналізує правові системи Київської Русі, Галицько-

Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та 

Російської імперії, розкриває значення Магдебурського права тощо. 

 

Княжа доба 

 

Авдєєнко, Віктор Анатолійович. Проект «УКРАЇНА». 

Київський патерик: 17 непростих питань української 

історії [Текст] / В. А. Авдєєнко ; пер. з рос. О. А. Концевич. 

- Харків : Фоліо, 2017. – 224 с. : іл.  

 

 За аналогію з рукописними пам’ятками Київської Русі 

історик, журналіст, письменник Віктор Авдєєнко склав свій 

«переказ сивої давнини».  
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Звідки походить Руська земля? Ким насправді були Кирило та Мефодій? Хто є 

автором «Слова о полку Ігоревім»? Куди поділися хозари і звідки взялися козаки? 

Чи можна було уникнути татаро-монгольського ярма? Чи мала шанси Україна стати 

державою за Богдана Хмельницького і Михайла Грушевського? Чи могли учасники 

Української повстанської армії (УПА) домогтися своїх цілей, а саме – створення 

незалежної української держави? Відповідь на ці та інші питання української історії 

спробував надати автор, висуваючи часом зовсім несподівані версії розвитку 

подій… 

 

Козацька доба 

 

Проект «УКРАЇНА». Повстання Війська Запорозького 

1630 року [Текст] : документи і матеріали / авт.-упоряд. Т. 

Р. Ковалець ; худож.-оформлювач Л. Вировець. – Харків : 

Фоліо, 2017. – 352 с.  

Кандидат історичних наук Тарас Ковалець обрав темою 

своєї праці одне із козацьких повстань першої половини XVII 

ст. під керівництвом Тараса Федоровича та Антона Бута, що 

передувало великій війні, піднятій Б. Хмельницьким проти 

Речі Посполитої. 

Крім вступної статті, яка докладно описує події 

повстання, його причини та наслідки, видання містить багато 

документів та матеріалів, зібраних автором в архівних 

установах Польщі та України: листи, повідомлення, хроніки, свідчення очевидців, 

матеріали сейму Речі Посполитої та ін. Наведені в книзі документи (багато з них 

друкуються вперше) подано не тільки в перекладі на українську, але і мовою 

оригіналу, кожне джерело супроводжується його бібліографічним описом, 

поясненням та примітками до тексту. 

Книга стане незамінним помічником усім , хто цікавиться історією України 

загалом і її козацькою добою зокрема. 

 

Халебський, Павло. Проект «УКРАЇНА». Україна – земля 

козаків: подорожній щоденник [Текст] / П. Халебський ; 

післямова В. О. Яворівського ; худож.-оформлювач С. М. 

Кошелєва. - Харків : Фоліо, 2019. – 250 с. : іл. 

Подорожній щоденник сирійця Булоса Ібн аз-Заїма аль 

Халябі, відомого у християнському світі під ім’ям Павла 

Халебського (або Алеппського) – чи не найцікавіша та 

найяскравіша памятка з історії України ХVII ст. 

Супроводжуючи свого батька, православного патріарха 

Антиохійського Макарія Третього і виконуючи при ньому 

обов’язки секретаря, автор мандрував з Сірії до Москви і 

назад через українські землі.  

http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/auteurs/view/198560/source:default
http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/auteurs/view/357087/source:default
http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/auteurs/view/357087/source:default
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Щоденник, який містить цінні матеріали про тогочасне політичне становище 

України, культуру, звичаї і побут українського народу, витримав не одне видання. 

Фахівці вважають записи Павла Халебського найприхильнішим свідченням 

чужинців про Україну середини XVII століття, коли увесь світ, затамувавши подих, 

стежив, як народжується в Європі козацька держава Богдана Хмельницького.  

 

Українські землі у складі імперій Європи 

 

Проект «УКРАЇНА». Австрійська Галичина [Текст] / 

авт.-упоряд. М. Р. Литвин ; худож.-оформлювач О. Д. 

Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. – 410 с. : іл.  
 

У книзі нарисів, яку написали вчені Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, йдеться 

про політичне, економічне та культурне життя Галичини 

(території сучасних Львівської, Івано-Франківської, частини 

Тернопільської областей) доби Габсбургів (1772-1918 рр.) 

У ХІХ ст. у складі Австро-Угорської монархії Галичина 

стала одним із світових центрів видобутку якісного «чорного 

золота» (тут було 5-10 % запасів світової нафти). Крім того, 

край був об’єктом конкуренції між представниками великого 

капіталу (фірм «Сіменс», «Форд», «Шелл» тощо).  

Саме тут з’явилися низка громадських культурно-освітніх, наукових і 

кооперативних структур, перші українські партії, студентські об’єднання, скаутські 

організації, бальнеологічні курорти, футбольні та хокейні команди, запущено 

дирижабль, залізничний потяг і трамвай… 

У Галицькому сеймі і Віденському парламенті галичани здобули неоціненний 

управлінський досвід, який згодом знадобився їм для законотворчої діяльності 

ЗУНР, проголошеної у 1918 р. в ході розпаду Австро-Угорської імперії, для 

розбудови єдиної соборної України. 

 

Проект «УКРАЇНА». Галичина та Волинь у складі 

міжвоєнної Польші [Текст] / В. Вісин [та ін.] ; авт.-упоряд. 

М. Р. Литвин ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – 

Харків : Фоліо, 2017. – 444 с. : іл.  

Подіям суспільно-політичного, культурно-освітного 

життя Галичини та Волині у 1918-1939 рр. присвячена книга 

роздумів істориків Львова, Івано-Франківська, Рівного, 

Луцька. 

 Волинь і Галичина завжди відзначалися специфікою 

укладу політичних, економічних, національних і 

міжконфесійних стосунків. Характер польського режиму на 

українських землях не був демократичним: інструментом «консолідації держави» 

політики обрали терор та утиски.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 У період між двома світовими війнами польська влада здійснювала в регіоні 

відверто дискримінаційну політику щодо українського населення, що викликало 

повсюдний опір українців і призводило до загострення міжнаціональних стосунків. 

На Волині поступово формувався український національний рух, який мав яскраво 

виражений антипольський характер. Згодом це призвело до радикалізація 

українського руху, збільшення популярності підпільних Української військової 

організації (УВО) та Організації Українських націоналістів (ОУН). Невирішеність 

українського питання в Другій Речі Посполитій стала одним із чинників 

розпалювання польського-українського конфлікту після її падіння в роки Другої 

світової війни. 

 

Українська революція 1917–1921 років 

 

Литвин, Микола Романович. Проект «УКРАЇНА». 

Галичина в Українській революції 1917–1921 рр. [Текст] / 

М. Р. Литвин ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – 

Харків : Фоліо, 2015. – 380 с. : фот. 

Розпад Австро-Угорської монархії відкрив шлях до 

незалежності її народів. Галичина – східна частина 

австрійського коронного краю – стала ареною суперництва 

українського та польського національно-визвольних рухів за 

власну державність. 

Про роль і місце Галичини в Українській національно-

демократичній революції 1917–1921 рр., створення 

Західноукраїнської Народної Республіки, акт Злуки 22 січня 

1919 р., гострі ідейні протиріччя політичної еліти, переростання протистояння між 

поляками та українцями у повноцінну польсько-українську війну, небажання 

держав-переможниць у Першій світовій війні бачити Україну самостійною йде мова 

в книзі львівського історика М. Литвина. 
 

Савченко, Виктор Анатольевич. Проект «УКРАИНА». 

Вольная Одесса. Одесская республика. Юго-Западный 

край [Текст] / В. А. Савченко ; худож.-оформитель Е. Д. 

Кононученко. – Харьков : Фолио, 2017. – 285 с. : фот. 

 

 Книга кандидата історичних наук Віктора Савченка – 

про маловідомі сторінки історіі Одеси 1917–1919 рр., 

пов’язані із визвольною боротьбою та утвердженням 

української державності. 

 Місто на півдні України опинилося в центрі інтересів 

радянської Росії, Української Народної Республіки, білого 

руху, країн Антанти. Протягом декількох років в Одесі багато 

разів змінювалась влада: Одеса то проголошувалася Вільним містом, то ставала 

Одеської республікою, то претендувала на роль столиці незалежного Південно-

Західного краю або центру Новоросійської області. 
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Автору, на основі архівних матеріалів (в т. ч. Збройних сил Франції), 

документальних джерел, спогадів учасників подій тих грізних років, вдалося 

показати героїчні і трагічні сторінки становлення української влади, повстанської та 

визвольної боротьби, культурноосвітніх, релігійних та етнічних перетворень у 

регіоні.  

Савченко, Віктор Анатолійович. Проект «УКРАЇНА». 

Махновська Трудова федерація (1917–1921 рр.) [Текст] / 

В. А. Савченко ; худож.-оформлювач М. В. Карасик. – 

Харків : Фоліо, 2018. – 298 с. : фот. 

Чергова книга відомого українського історика і 

публіциста, автора понад тридцяти книг В. Савченка 

присвячена політичному та військовому діячеві, 

командувачу Революційною повстанською армією України, 

керівникові селянським повстанським рухом 1918–1921 рр., 

відомому анархісту і тактику ведення партизанської війни 

Н. Махно та дискусійному питанню відносин махновського 

руху до формування української державності.  

На думку автора, лідер руху Н. Махно, незважаючи на стійкий стереотип, був 

не тільки прихильником української самостійності, а й будівельником особливої 

форми української державності, яка створилася на Півдні України восени 1919 року 

під назвою Південноукраїнської трудової федерації. 
  

Україна у роки Другої світової війни 

 

Бондарук, Лариса. Проект «УКРАЇНА»: Волинь 1939–

1946 років. Окупована, але нескорена [Текст] / Л. 

Бондарук, Б. Зек, Т. Яцечко-Блаженко. – Харків : Фоліо, 

2020. – 572 с. : фот. 

 Колектив луцьких істориків створив книгу про життя 

Волинського краю в один з найважчих періодів (1939–1946 

рр.). Використовуючи документи, фотоматеріали, розповіді 

про відомих земляків, автори описують політичні події того 

часу, розкривають правду про драматичні сторінки минулого 

(масові розстріли у 1941 р. у в’язницях Луцька та 

Володимира-Волинського, польсько-український конфлікт в 

період Другої світової війни, трагедію села Кортеліси та ін.), розповідають про 

тимчасові або проміжні органи влади, які існували на Волині, функціонування 

органів німецької окупаційної влади тощо. 

Нові історичні дослідження, серія біографій борців за незалежність України не 

залишать байдужими читачів. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1917%E2%80%9320-%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Книш, Зиновій Михайлович. Проект «УКРАЇНА». 

Розбрат: спогади й матеріали до розколу ОУН у 1940–1941 

роках [Текст] / З. М. Книш ; худож.-оформлювач М. С. 

Мендор. – Харків : Фоліо, 2019. – 432 с. : іл.  

Спогади українського політичного діяча, журналіста, 

історика, провідника (ОУН) у Західній Європі Зиновія Книша, 

вперше надруковані у 1960 р. в Торонто, присвячені темі 

розколу ОУН на початку 1940-х рр. 

Громадсько-політична організація, створена у 1929 р. з 

метою встановлення Української соборної самостійної 

держави, пережила розкол на 2 фракції. Прихильники С. 

Бандери утворили «Революційний Провід ОУН», інша частина 

залишилася під керівництвом «Проводу Українських Націоналістів» на чолі з А. 

Мельником. 

Обидві групи ОУН вважали себе єдиним представником націоналістичного 

світогляду, провідником діла політичного визволення і відродження української 

нації. Суперечки між ними суттєво вплинули на перебіг визвольної боротьби 

українців у XX столітті. 
 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Жертва УПА, місія Романа Шухевича [Текст] / Д. Б. 

Яневський ; худож.-оформлювач А. П. Езрова. – Харків : 

Фоліо, 2012. – 283 с. : іл.  

Проаналізувавши документи, мемуари, дослідження з 

колекції Українського Національного Музею (Чикаго, США), 

доктор історичних наук, журналіст Д. Яневський у своїй 

книзі розкрив історичне та суспільно-політичне тло, на якому 

відбувалися події, пов’язані з діяльністю українського 

націоналістичного руху, зокрема ОУН і УПА по відновленню 

української державності.  

Формування і діяльність Української повстанської 

армії, її структура, біографії командирів, зокрема, 

головнокомандувача УПА Романа Шухевича – це своєрідний феномен в історії 
України ХХ сторіччя.  

 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 30 

червня 1941 р., акція Ярослава Стецька [Текст] / Д. Б. 

Яневський. – Харків : Фоліо, 2013. – 283 с. : фот.  

Чим насправді було проголошення ідеологом ОУН 

Ярославом Стецьком «Акта відновлення Української 

держави» у червні 1941 р.: бажанням задекларувати волю 

українців до державності, інтригою німецьких спецслужб чи 

частиною детально продуманого плану націоналістів?  

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/323726/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/323726/source:default
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Дослідження доктора історичних наук Данила Яневського, виконане на основі 

вивчення архівних матеріалів, документальних публікацій, є спробою дати відповідь 

на ці питання.  

 

Ім’я в історії 

Проект «УКРАИНА». Галерея национальных героев 

[Текст] / сост. А. Ю. Хорошевский ; худож.-оформитель 

Ю. Ю. Романика. – Харьков : Фолио, 2012. - 411 с. : ил. 

Україна подарувала світові величезну кількість 

талановитих людей. Серед них – державні та громадські 

діячі, політики, видатні вчені, винахідники, військові, 

письменники, музиканти, художники, актори, спортсмени… 

Вони прославили нашу країну та її народ в різних куточках 

світу. Завдяки їхнім винаходам, досягненням та перемогам 

світ дізнавався про Україну. Саме вони творили історію і 

зрештою змінили світ. Тож, читайте розповіді про людей, які 

визначили хід історії країни з часів Київської Русі і до наших 

днів. 

 

Солдатенко, Валерій Федорович. Проект «УКРАЇНА». 

1917–1920 рр. Постатi [Текст] / В. Ф. Солдатенко ; худож.-

оформлювач О. М. Артеменко. – Харків : Фоліо, 2011. – 

511 с. : іл. 

В монографії відомого історика, професора В. 

Солдатенка на базі величезного масиву архівних та інших 

джерел (значна частина з яких вперше введена до наукового 

обігу) йде мова про постаті політичних діячів революційного 

лихоліття М. Грушевського, В. Вінниченка, М. Міхновського, 

Д. Дорошенка, П. Христюка, С. Петлюру, М. Скрипника, П. 

Скоропадського та ін. 

Об’єктивність автора, відсутність нав’язування 

ідеологічних уподобань дає можливість читачам самім побачити трагічну долю 

провідних діячів української революції (як її творців, так і противників), що 

заплатили життям, вигнанням та зламаними долями за свої вільні чи невільні 

помилки. 
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Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Архітектори, виконроби, робітники: А–Г [Текст] / Д. Б. 

Яневський ; передм. В. Л. Єшкілева ; худож.-оформлювач 

О. Г. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2017. – 296 с. : іл. 

Українська земля – батьківщина багатьох обдарованих, 

яскравих і харизматичних особистостей, які стали гордістю 

не тільки національної історії та культури, але й ввійшли до 

пантеону слави інших країн, усього людства. Відкривайте для 

себе нові імена або більше дізнавайтеся про людей, про яких 

чули не раз. 

 

 

 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Архітектори, виконроби, робітники: Д–О [Текст] / Д. Б. 

Яневський ; передм. А. Куркова ; худож.-оформлювач О. 

Г. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2017. – 301 с. : іл. 

Журналіст, телеведучий, доктор історичних наук Данило 

Яневський продовжує розповідь про українців, які 

прославили нашу державу своїми досягненнями, 

відкриттями, творами. 

 

 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Архітектори, виконроби, робітники: П–Я [Текст] / Д. Б. 

Яневський ; передм. В. Савченка ; худож.-оформлювач 

О. Г. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2017. – 302 с. : іл.  

Цією книгою доктор історичних наук Данило 

Яневський завершує розповідь про видатних особистостей, 

які своїми науковими, політичними та громадськими 

здобутками піднесли престиж України, сприяли розвитку 

нашої держави. Безліч відомих всьому світу великих 

художників, композиторів, акторів, спортсменів, політиків, 

вчених, мислителів, архітекторів, письменників народилися 

в Україні або мають українське коріння.  
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Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Архітектори, виконроби, робітники. Тексти [Текст] / Д. Б. 

Яневський. – Харків : Фоліо, 2020. – 368 с. : фот.  

 Нова книга журналіста Hromadske.TV, доктора 

історичних наук Данила Яневського цікава спробою 

визначити роль та вклад представників масонів («вільних 

мулярів») у розбудову України. 

 

 

 

 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА», або 

Крах Симона Петлюри [Текст] / Д. Б. Яневський. – Харків 

: Фоліо, 2010. – 315 с. : фот.  

Радянська пропаганда представляла Симона Петлюру чи 

не найголовнішим антирадянським «демоном», утіленням усіх 

«темних сторін» людини: зради, обману, підступності. Цьому 

сприяла та обставина, що сам С. Петлюра – політичний діяч, 

літератор і журналіст - ніколи не писав про своє життя ані 

спогадів, ані нотаток: він неначе спеціально намагався 

залишитися людиною «без особистого життя». 

На сторінках своєї книги Д. Яневський розповідає, що 

саме відбувалося на теренах України в період існування так 

званої «другої» Української Народної Республіки (від травня 1918-го і до листопада 

1920 р.). 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА», або 

Спроба Павла Скоропадського [Текст] / Д. Б. Яневський ; 

худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 

2010. – 284 с. : фот. 

Під час національно-визвольних подій 1917–1921 років 

Україна отримала шанс відновити втрачену державність.  

Колишній генерал російської армії, представник старої 

козацької родини Павло Скоропадський очолив Українську 

гетьманську державу 1918 року. Він прийшов до влади за 

підтримки окупаційного німецького війська і проводив досить 

жорсткий зовнішньополітичний курс. Усі члени уряду П. 

Скоропадського були видатними фахівцями у своїх питаннях. 

За сім місяців вони створили небачену дотепер модель української правової 

демократичної держави з ліберальною економікою. Проте, після революції в 

Німеччині окупаційні війська припиняють підтримувати П. Скоропадського. 

Гетьман змушений виїхати за кордон. 
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Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА», або 

Таємниця Михайла Грушевського [Текст] / Д. Б. 

Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 315 с. : фот.  

Перше місце за вагомістю внеску в українську 

революцію, беззаперечно, посів голова Центральної Ради у 

1917–1918 роках, історик, професор Михайло Грушевський. 

За його лідерства українська держава будувалася на 

демократичних республіканських засадах. Але відсутність 

сильної вертикалі влади в умовах початку військових дій 

негативно відобразилась на існуванні Української народної 

республіки. 

 

Яневський, Данило Борисович. Проект «УКРАЇНА». 

Грушевський. Скоропадський. Петлюра [Текст] / Д. Б. 

Яневський ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – 

Харків : Фоліо, 2012. – 921 с. : іл. 

Книга відомого журналіста, телеведучого, доктора 

історичних наук Данила Яневського розповідає про 

найбільш відомих лідерів Української національної 

революції 1917–1921 років (яку не можна розглядати у 

відриві від революційних процесів на всій території 

колишньої Російської імперії та інших європейських країн). 

Кожен з цих політичних діячів в різний час очолював 

молоду українську державу. В своїй політиці вони мали 

спільні риси та відмінності: Михайло Грушевський відстоював демократичні засади 

будівництва української держави, Павло Скоропадський фактично встановив 

монархічну форму правління, Симон Петлюра в своїх політичних поглядах 

еволюціонував від демократичних засад до військової диктатури. 

Спільним в державному будівництві цих відомих політичних діячів було 

бажання побудувати незалежну українську державу. Але, жодному з них не вдалося 

об’єднати навколо себе існуючі політичні рухи і партії та привернути увагу 

більшості населення. 

Книга буде цікава усім охочим дізнатися, що саме відбулося на теренах 

сучасної України у той час. 
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Бібліографічне видання 

 

 

Незалежна Україна – шлях до мети 

 

(серія книг «Проект «"УКРАЇНА"») 

 

 

Рекомендаційний анотований список літератури 

 

 

Укладач Корабльова Наталія Володимирівна 

 

Оформлення А. О. Гром 

 

Редагування В. Ф. Ганжеєва 

 

Відповідальний за випуск Ю. С. Василенко 
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