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Поштовхом до початку Української революції стала 
Лютнева революція в Російській імперії. В Україні 

утворився альтернативний центр влади — 
Українська Центральна Рада (УЦР), що стала 

представницьким органом українських 
демократичних сил і очолила 

національно-демократичну революцію в Україні. 
Керівником УЦР став Михайло Грушевський. 
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                       Книги 
 
 

Андрусишин Б. Церква в 

українській державі 1917-1920. : (доба 

Директорії УНР) / Б. І. Андрусишин. - К. : 

Либідь, 1997. - 176 с.  

У виданні розкривається позиція Уряду 
УНР за часів Директорії стосовно релігії та 
Церкви, аналізується закон 1919 р. про 
автокефалію УПЦ, широко реконструюється 
на підставі виключно архівних матеріалів 
діяльність Комісаріату - Міністерства 

культів. Розглядається внутрішньоцерковне життя: боротьба 
прихильників Патріаршої (РПЦ) та Автокефальної (УПЦ) Церков. 

 

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / 

В. Ф. Верстюк. - К. : Заповіт, 1997. - 344 с.  
 

Держалюк М. С. Міжнародне становище України та її 

визвольна боротьба у 1917-1922 роках : монографія / М. С. 

Держалюк. - К. : Оріяни, 1998. - 240 с.  
 
 

Іванис В. Симон Петлюра - президент 

України. 1879-1926 : репринтне видання 

(Торонто-Канада, 1952) / В. Іванис. - Дрогобич : 

Бескид, 1991. - 256 с.  

"Давно відчувалася потреба в біографії 
Симона Петлюри. За 26 років після його 
передчасної насильної смерти з'явилося трохи 
більших чи менших статтей і книжок, в яких 
освітлюються окремі епізоди з життя цього 
великого сина українського народу. Однак 

зафіксувати бодай коротко перебіг цілого життя й діяльності 
Симона Васильовича ми ще не спромоглися... Мета цієї праці хоч 
трохи заповнити цю прогалину в нашій літературі". 

 



 

Корновенко С. В. Українська революція : 

навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. 

України / С. В.  Корновенко, А. Г.  Морозов, О. 

П. Реєнт ; Інститут історії України НАН України, 

Черкаський держ. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 434 с. 

: кольор. іл, фото.  

Книга призначена для студентів історичних 
факультетів ВНЗ України, викладачів, а також 
для широкого загалу читачів, які прагнуть 

глибше пізнати минуле нашого народу. 
 

Корновенко С. В. Українська революція : хрестоматія для 

студ. іст. ф-ів вищ. навч. закл. України / С. В.  Корновенко, А. Г.  

Морозов, О. П. Реєнт ; Інститут історії України НАН України, 

Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Вінниця : 

Фоліант, 2004. - 176 с.  

 

Корновенко С. В. Українська революція. Історичні 

портрети : для студ. іст. ф-ів вищ. навч. закл. України / С. В.  

Корновенко, А. Г.  Морозов, О. П. Реєнт ; Інститут історії України 

НАН України, Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - 

Вінниця : Фоліант, 2004. - 290 с. 

  

Проблеми вивчення історії української 

революції 1917-1921 рр. : [зб. ст.] / Нац. акад. 

наук України, Ін-т історії України ; [редкол. : Р. Я. 

Пиріг (відп. ред.) та ін.]. - К. : Інститут історії 

України НАН України, 2008. - Вип. 3. - 179 с. 

В збірник включені статті, які 
розкривають перебіг Української революції 
1917—1921 рр., відтворюють її 

національно-визвольний характер та державотворчі інтенції. 
Автори розглядають разноманітні аспекти діяльності 

Генерального секретаріату Центральної Ради, Директорії УНР, 



українських дипломатичних місій в Європі, боєві дії армій УНР.  
Для науковців, викладачів вузів, студентів історичних 
факультетів, всіх, хто цікавиться історією революції. 

 

Рубльов О. С. Українські визвольні 

змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. 

Реєнт. - К. : Альтернативи, 1999. – Т. 10. - 320 с. : 

іл. - (Україна крізь віки).  

Десятий том 15-томного видання "Україна 
крізь віки" присвячений буремним подіям 
1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. 
намагалася вибороти незалежність. Книга 
призначена для широкого кола читачів. 

 

 

Слава народжена у вогні : до дня 

вшанування пам’яті Героїв Крут : бібліогр. 

покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 

Бібліотека імені академіка М. О. Лавровського ; 

упоряд.: О. Д. Кільдіватова, Ю. І. Рожок ; відпов. 

за вип. О. С. Морозов. - Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2014. - 32 с.  

      

     

Солдатенко В. Ф. Українська революція 

: історич. нарис / В. Ф. Солдатенко. - К. : Либідь, 

1999. - 976 с.  

У книзі відтворена панорамна картина 

історії української національно-демократичної 

революції 1917-1920 років. Розроблено критерії 

періодизації досліджуваного процесу, з'ясовано 

причини, характер і цілі боротьби. 

Охарактеризовано головні події бурхливої епохи, 

розкрито історичне значення та уроки 

української революції. 



Солдатенко В. Ф. Українська революція : концепція та 

історіографія (1918-1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко ; Інститут 

політичних і етнонаціональних  досліджень НАН  України. - К. : 

Просвіта, 1999. - 510 с.   

 
 

Солдатенко В. Ф.  Україна в 

революційну добу : історичні есе-хроніки : у 4-х 

т. / В. Ф. Солдатенко. - Х. : Прапор, 2008 - Т. І : 

Рік 1917. - 2008. - 560 с. 

У виданні робиться спроба в хронологічній 

послідовності відтворити розвиток історичних 

подій в Україні на переламному рубежі – в добу 

революцій 1917-1920 рр. 

Перша книга присвячена 1917 року, 

протягом якого відбулися Лютнева й Жовтнева революції, 

розпочалася й набрала значних масштабів Українська 

національно-демократична революція. Розкривається 

взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних 

процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як 

самостійні, окремі об’єкти, порушуючи цілісність уяви про 

реальний досвід в усій його багатогранності й багатомірності. 
 
 

 

    Солдатенко В. Ф. Україна в 

революційну добу : історичні есе-хроніки : у 4-х 

т. / В. Ф. Солдатенко. - К. : Світогляд, 2009 - 2010. 

- Т. II : Рік 1918. - 2009. - 411 с. 

Продовжуючи розповідь про революційну 

добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 

1918 виявився особливо „щедрим на карколомні 

зміни, „плідним на запропоновані й апробовані 

варіанти суспільного поступу, моделі 

державницької організації. 

Насправді, саме в цьому році виявили себе, і при тому, досить 

масштабно, потужно, результативно практично всі 

альтернативи тогочасного життя, своєрідно сконцентрувалися 

на стислому часовому відтинку цілі історичні епохи. 

Якнайнаочніше означене реалізувалося в різноспрямованих і 



різноякісних зразках державотворення. 1918 рік – це і завершальні 

місяці існування Української Народної Республіки доби 

Центральної Ради. Це й повна історія народження, розвитку й 

загибелі гетьманської Української Держави. 
 

 

Солдатенко В. Ф.  Україна в революційну 

добу : історичні есе-хроніки : у 4-х т. / В. Ф. 

Солдатенко. - К. : Світогляд, 2009 - 2010. - Т. III : 

Рік 1919. -  2010. - 453 с. 

Чергова книга серії «Україна в революційну 

добу» присвячена відтворенню подій одного із 

найдраматичніших, найсуперечливіших історичних 

періодів, коли громадянська війна, відсіч зовнішнім 

агресіям досягли апогею — 1919 року. 

   У центрі уваги — аналіз протиборства, взаємодій і взаємовпливів 

сил, які уособлювали передусім соціальні й національні начала, коли 

майбутня доля народу вирішувалася на фронтах, що краяли 

Україну, жорстко перевіряючи практикою істинність, 

життєспроможність суспільних альтернатив, запропонованих 

різними політичними таборами. 

   Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, 

хто цікавиться історією України. 

 
 

Солдатенко В. Ф. Україна в революційну 

добу : історичні есе-хроніки : у 4-х т. / В. Ф. 

Солдатенко. - К. : Світогляд, 2009 - 2010. - Т. IV : 

Рік 1920. - 2010. - 442 с. 

Остання, четверта книга історичних 

есе-хронік присвячена відтворенню й оцінці подій 

1920 р. в Україні. Завершальний етап 

громадянської війни ознаменувався вирішальними 

перемогами Червоної армії над польськими інтервентами, 

залишками білогвардійських військ. Практично вичерпаними 

виявилися потенції Української національно-демократичної 

революції і повстанського руху, в тому числі махновського. З 

відновленням радянської влади на переважній частині України 

починалася нова історична доба. 
 



 Українська революція 1917-1921 рр.: 

Подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань 

(24 січня 2008 р.) / Український інститут 

національної пам'яті ; Національна Академія Наук 

України ; Інститут історії України ; Ніжин. держ. 

ун-т ім. Миколи Гоголя. - К. : Видавництво ім. 

Олени Теліги, 2008. - 176 с.  

Збірник уміщує матеріали наукових читань 

"Українська революція 1917-1921 рр.: Подвиг 

Героїв Крут", що відбулися 24 січня 2008 року у м. Ніжині. Статті 

присвячені проголошенню незалежності Української Народної 

Республіки, битві під Крутами, відображенню цих подій в 

історичній пам’яті українців та іншим подіям української 

революції 1917-1921 років. Видання розраховане на широке коло 

читачів: науковців, аспірантів, викладачів, студентів усіх тих, хто 

цікавиться історією України. 

 Українська революція і державність (1917-1920 рр.) :  

наук.-бібліогр. вид. / НАН України ; Нац. б-ка імені В .І. 

Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; уклад.  А  

Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін. ; наук. ред. В. Ю. 

Омельчук. - К. : [б. в.], 2001. - 808 с.  

 

 Українська Центральна Рада : документи і 

матеріали : у  2-х т. - Т. 1 : 4 березня - 9 грудня 

1917 р. - К. : Наукова думка, 1996. - 588 с.  

     У першому томі збірника подаються 

протоколи засідань і сесій Української 

Центральної ради й Малої ради, а також 

протоколи Генерального секретаріату. 

Публікуються I, II, III Універсали, постанови, 

меморандуми, законопроекти, декларації, 

звернення, циркуляри — всього 250 документів УЦР, датованих 4 

березня — 9 грудня 1917 р. 

Для істориків, правознавців, політологів, викладачів вищої і 

середньої школи, студентів. 



 Українська Центральна Рада : документи і матеріали : у  

2-х т. - Т. 2 : 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. - К. : Наукова 

думка, 1997. - 422 с.  

 

 

 Українське державотворення. 

Невитребуваний потенціал : словник - довідник / 

О. М. Мироненко, Ю. І. Римаренко, І. Б. Усенко, 

В. А. Чехович. - К. : Либідь, 1997. - 560 с.  

 

 

 

Ульяновський В. Церква в український державі 1917-1920 

рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : навч. посіб. для 

студ. вузів / В. Ульяновський. - К. : Либідь, 1997. - 319 с.  

У виданні розглядається особиста позиція Гетьмана Павла 
Скоропадського стосовно релігії та Церкви. Детально, на 
підставі виключно архівних матеріалів, аналізується структура, 
склад та основні напрями діяльності Міністерства ісповідань 
щодо Православної Церкви та інших конфесій. Всебічно 

розглядається внутрішньоцерковне життя: єпархіальні собори, 
загальний стан Церкви та її управління, вища церковна влада, 
друга та третя сесії Всеукраїнського Церковного Собору. 

 

Ульяновський В. Церква в Українській 

Державі 1917-1920 рр. (доба Української 

Центральної Ради) : навч. посіб. / В. 

Ульяновський. - К. : Либідь, 1997. - 200 с.  

У виданні аналізується державна політика 
Української Центральної Ради та позиція її 
головних угрупувань стосовно релігії та церкви. 
Детально висвітлюється діяльність  
Департаменту ісповідань, зокрема проблема 

українізації Церкви.  
 
 



 

   Статті із книг та періодичних видань 
 
Веденєєв Д. В. Становлення зовнішньополітичної служби 

України в період Центральної Ради // Український історичний 

журнал. - 1997. - № 3. - С. 79-90. 

 

Верстюк В. Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній 

історії України // Український історичний журнал. - 1997. - № 5. -  

С. 17-25. 

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада й українізація 

військових частин російської армії / В. Ф. Верстюк // 

Український історичний журнал. - 2012. - N 3. - С. 4-28. 

 

Головко В. В. [Рецензія] / В. В. Головко // 

Український історичний журнал. - 2013. - N 3. - С. 

220-225. Рец. на кн.: Нариси історії Української 

революції 1917-1921 років : у 2-х кн. / авт. кол.: В. 

Ф. Верстюк. - К.: Наукова думка, 2012. - 462 с. 

У книзі розповідається про особливий період 
у модерній історії України, в ході якого були 
реалізовані перші в XX ст. українські 
державотворчі проекти: Українська Народна 

Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська 
Народна Республіка, Українська Соціалістична Радянська 
Республіка. Розкриваються соціальні, політичні та культурні 
аспекти революційного часу. Нариси узагальнюють великий 
історіографічний доробок сучасних українських істориків, які 
займаються вивченням Української революції. 
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Шановні користувачі! Запропоновану літературу ви 

зможете знайти у фондах бібліотеки Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 



 
 

     

          

  

  

  

 
 

  

  

  

  

 


