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Дайджест підготовлений на основі видань з фонду бібліотеки
Національного університету : книг, навчальних видань, монографій,
наукових статей за 2001-2010 рр. Видання адресоване науковцям,
викладачам, студентам та всім зацікавленим.

Після Першої світової та громадянської війн на території колишньої
Російської імперії виникло 13 держав. П’ять з них – країни Балтії, Польща і
Фінляндія – стали самостійними. Українські землі опинилися у складі різних
держав. На Східній частині утвердилася радянська форма державності.
Даний період в історії українського народу є дуже трагічним. Цей період
визначається двома тенденціями розвитку суспільства. Одна з них
сформувалася, насамперед, зусиллями більшовиків в остаточному завоюванні
і підкоренні українських земель: впровадження політики «воєнного
комунізму» і продрозкладки, політичних репресій, колективізації, що врешті
призвела до Голодомору. Все це призвело до протесту українців і
активізувало другу соціально-політичну тенденцію – широкий активний опір
російській окупаційній владі, прагнення українців зберегти свою
державність, культуру, мову та хоч би елементарні права і свободи людини.

Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників,
викладачів, аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним
обзором видань: книг, навчальних видань, монографій з історії України 19201930-х років ХХ століття у складі СРСР, сучасного погляду істориків на цій
період.

Що трапилос
т
ся 30 гр
рудня 19922 рокуу або
радян
нська Україна
У
на шляхху до СР
РСР

Укрраїна булла не прооти федеерації,
але, як зауваажували їїї кермани
ичі, не
"россійської", а "радяянської", тобто
такоої, де УС
СРР та РСФРР
Р
буули б
рівн
ноправним
ми
суб’єкктами.
Насправді СРСР булоо створен
но НЕ
г
19922 року. У вітчиззняній
30 грудня
істооріографіїї, як і в суспілльстві
загаалом, відн
носини мііж радянсськими
респ
публіками
и в 19177-1922 рр.,
р
і нассамперед між Роосією та Україноою,
спри
иймаютьсся у вигляді певноого посту
упальногоо процесуу, кожний
й наступн
ник
етап
п якого є логічним
м продовж
женням по
опередньоого. У сф
формованіій Йосифоом
Сталліним ще
щ на поочатку 19923 р. сх
хемі ствоорення С
СРСР перший еттап
ознаачався якк "створеення сам
мостійних
х націонаальних рееспублік, на осноові
враххування побуту, мови та культури". Потім
м, начебто, почаввся проц
цес
добрровільногго об’єдн
нання. У сучасни
их підруч
чниках ц
ця схема майже не
зазн
нала змін,, але в оціінці тих подій
п
"плю
юс" змінеено на "мінус". Теп
пер йдетьься
вже про осноовні етапи "втрати
и радянсьькою Укрраїною неезалежноссті" (раніш
ше
и етапи "об’єднавч
чого рухуу"). Така сталінськка (і сучаасна) схем
ма має маало
були
спілльного із тим бачеенням стаатусу УСР
РР, яке ісснувало у владних
х верхах до
19233 р. Зоккрема, у датован
ній травн
нем 19211 р. резоолюції ЦК
Ц КП(б
б)У
відззначалосяя: "В історрії радянсської укр
раїнської державноості бувал
ли момен
нти
повн
ної незалежності й самостій
йності УС
СРР (перш
ший Секрретаріат, Радянськ
Р
кий
уряд
д другогоо періодуу), момен
нти федер
ративногоо зв’язку (IV Всеу
українськкий
з’їзд
д рад [тообто 19200 р.])), політичноїї самостійності наа основі воєнногоо і
екон
номічногоо об'єднаання з РС
СФРР (ни
инішній sttatus quo))". Зрозум
міло, що за
"поллітичної самостій
йності" (з
( початку 1921 р.) Уккраїна маала вищий
держ
жавний статус
с
ніж
ж у "момент федер
ративного зв’язкуу" (1920 р.).
р Бачим
мо,
що тоді про поступаальний шллях до "о
об’єднанн
ня" не йш
шлося. Ще
Щ меншоою
нській схеемі зразкаа 1923 р. і різним похідним
м від неї відповіда
в
али
міроою сталін
потоочні поглляди крем
млівської верхівки.
в
0 р. Кремлль,
Приміроом, до груудня 1920
– і сам
с Сталін в першуу чергу, – оцінюваав Україн
ну не лиш
ше як факттичну, алее й
форрмальну аввтономію
ю у складіі РСФРР.

Перрша шпаальта гооловної урядово
ої
газеети УСРР
Р "Вісті ВУЦВК"
В
з 4 липня
за
19266 року. День Консттитуції СРСР
С
(яка і
склаадалася з деклараації і догоовору про
ствоорення Союзу)
С
сввяткуєтьсяя аж ніяяк
не в грудн
ні. Під час перремовин з
п закінч
ченню радянсько
р
оПолльщею по
полььської війни
в
19920 р. радянськка
сторрона, щоб усунутти з перееговорногго
проц
цесу УНР
Р, була зм
мушена декларува
д
ати
незаалежністьь радянсьької Україїни. Це означило
о
суперечн
ності між гаслами та
декллараціями
и Кремля у його сттавленні до
д УСРР. Гостроти
и проблем
мі додаваали
виклликані надмірною
н
ю центрралізацією
ю внутріішні трууднощі. У Крем
млі
виріішили, що
щ найкрращим ви
иходом з цього становищ
с
ща стане формалььне
визн
нання неззалежностті радянсської Укр
раїни. 28 грудня 1920 р., після
п
майж
же
місяячного узгодженн
у
ня, було укладен
но "Сою
юзний Рообітниче-С
Селянськкий
догоовір між
ж Російсською Соціаліст
С
тичною Федерати
ивною Радянсько
Р
ою
Респ
публікою
ю й Україїнською Соціалісттичною Радянсько
Р
ою Респу
ублікою",, у
яком
му Кремлль вперш
ше формаально виззнав незаалежністьь УСРР. Українсьька
сторрона вбач
чала в Догговорі зм
міну не ли
ише форм
ми відноси
ин з РСФ
ФРР, але і їх
зміссту. 2 беерезня 19921 року,, при йо
ого
рати
ифікації V-м
V Всеукраїнськи
им з’їздом
м
рад,, у прреамбулу Договоору було
внессено норм
му, якої, власне, не було в
йогоо основн
ному текксті. Йш
шлося про
потрребу подаальшого розвиткуу відносин
н
з РС
СФРР "н
на передб
баченій договором
д
м
підсставі поввної рівноости пом
між обом
ма
Респ
публіками
и". Cтвоорення СРСР
С
слід
д
святткувати 6 липня (1923 року).
р
Ця
ремарка
для
є
визначальноою
ики україн
нського підходу
п
до
хараактеристи
цьогго питанн
ня. Україїна була не проти
и
федерації, але, як зауваж
жували її
ї
маничі,
"російськкої",
керм
не
а
"рад
дянської", тобто такої,
т
де УСРР та
т
РСФ
ФРР
буули
б
и
рівнооправними
суб’’єктами. Відповідн
В
но до цьогго і діяла.

Усі рішенняя вищих органів влади в 1921-19222 рр. ви
иходили в УСРР за
писами уккраїнськи
их керман
ничів. До ухвалени
их в Москкві постан
нов нерід
дко
підп
вноссилися ваагомі коррективи. Така праактика у 1921 роц
ці була легалізова
л
ана
украаїнським законодаавством. Це
Ц вияви
илося неп
приємною
ю несподівванкою для
д
Кремля. У датовааному початком
п
березняя 1922 рр. допи
исі Бори
иса
РР, якого Кремль п
піддав об
бструкції за
Штеернбергерра, одного з наркоомів УСР
спрообу втілю
ювати в життя закони
з
УСРР
У
у підлеглом
п
му йому наркомааті,
зазн
началося: "Оргбюрро ЦК РК
КП не маає чіткогоо уявленн
ня про пр
рактику, що
щ
склаалася у цій сфері… Оргбюро також вважає,
в
що жод
ден манд
дат
Моссковський
й не мож
же бути відмінен
ний чи змінений
й органам
ми УСРР
Р".
Відп
повідно до такогго баченн
ня Москква на початку
п
11922 р. спробуваала
"удоосконалитти" форм
мальні від
дносини з УСРР. Приміром
П
м, у Всер
російськом
му
ЦВК
К не збирралися наавіть кон
нсультуваатися з уккраїнськоої стороною, коли
и у
січн
ні 1922 р. створювали комісію,
к
одним ізз завданьь якої визначало
в
ося
"перрекроюваання украаїнських губерній
й". Незаб
баром ідеея "переккроюванн
ня"
булаа подана у вигляд
ді проектуу нового "економічного рай
йонуванн
ня", за яки
им
Укрраїна малла втратити свою економіч
чну ціліссність. У лютому 1922 р. на
розггляд Всерросійськогго ЦВК було
б
подаано проектт постаноови, у разі ухвален
ння
якоїї українсьькі владн
ні органи
и
втраачали б право
п
корригувати
ухваалені в Москві декрети.
д
Ще раніше,, – на початку
ня 1922 р., – Георгій
січн
Чич
черін підн
няв питан
ння про
необ
бхідність
"вкллючення
браттських
республлік
в
РСФ
ФРР" до часу прооведення
Генууезької
конф
ференції
(відбулася у квітн
ні-травні
ціативи Москви
М
н отрим
не
мали закконодавчоого
19222 р.) тощо. Вказані ініц
офоормлення. Але воони викли
икали каатегоричн
не запереечення уккраїнськоого
субц
центру вллади, який
й розціни
ив це як "системат
"
тический разгром украинск
у
кой
самоостоятелььности и нарушени
н
ие тезисов съезда РКП(б)".
Р
У Кремл
лі до позиції
украаїнської сторони прислуххалися. 11
1 травняя 1922 рр. ЦК РКП(б)
Р
д
для
"вреегулювання відноссин між УСРР
У
та РСФРР" створив спеціальн
ну комісіію.
Як основну
о
з
засаду
її діяльност
д
ті було заззначено твердженн
т
ня про те,, що "ніяккої
змін
ни у ставленні РСФРР
Р
доо УСРР у розум
мінні відм
міни чи зменшен
ння
незаалежностіі Україн
нської Рееспубліки
и і взаггалі в розумінні перегляяду
осноовних кон
нституцій
йних полоожень Укр
раїнськоїї Республііки, не сталося".

Преедставникк України
и Михайлло Фрунзее, який і очолив ккомісію, повідомлляв
ЦК КП(б)У: "Приватн
ною угодоою з Ілліч
чем ухваллено рішеення про виступ при
п
ближчій зручній нагоді у дусі наміченихх рішень і для розсіюван
р
ння
найб
несп
приятливоої
дляя
України
атмоосфери".
Роботта
коміісії,
білььшість члленів та голова якої
я
були
и предсттавниками
и України
и і
яка загалом ознаачалася як
місія
Фрунзе",
"ком
спраавді
спри
ияла
р
розв’язанн
ню
низзки
проб
блемних питань у відносин
нах.
Щоп
правда, не всі очікуван
ння
спраавдилися.
Цілкком мож
жливо, що
щ ситуаація
склаалася б по
п іншом
му, якби не
перш
ший напаад хвороби Ленін
на, який стався наприкінц
ці травня.. Вождь не
всти
иг виступ
пити на офіційном
му зібранн
ні з обіцяяною підттримкою України. А
Сталліну вдаллося віддттермінуваати затвер
рдження результат
р
тів роботи
и комісії на
вищ
щому комп
партійном
му рівні: політбюр
ро ЦК РК
КП(б) схввалило реезультати
и її
робооти лишее 10 серп
пня 1922 р. Та вж
же 11 серрпня булла створеена очолеена
Йоссифом Сталіним
С
ро ЦК РКП(б) по всттановленн
ню
комісія оргбюр
взаєємовідноссин між РСФРР та
т радянсськими республікаами, діял
льність яккої
мала протиллежний веектор спррямуванн
ня. Про ініційован
ну Сталін
ним спрообу
мізації республік
р
к" написсано вжее багато і
прискорити процес "автоном
и це зановво не бач
чу сенсу. Зазначу лише, щоо ці дії майбутньо
м
ого
повтторювати
"баттька нарродів" відповідал
в
ли загал
льному баченню Кремлеем шляххів
виріішення прроблеми відносин з "незалеежними" республікками. Одн
нак позиц
ція
украаїнськогоо керівни
ицтва віідчутно різниласся від ккремлівсьької. Том
му
поліітбюро ЦК
Ц
КП((б)У, від
дправляю
ючи 20 вересня 1922 р. Григоррія
Петрровськогоо на зассідання сталінськ
с
кої коміссії, надалло йому директи
иву
"нап
полягати на відклааденні пи
итання пр
ро взаємоовідносин
ни з Україно". Цьоого
зроб
бити не вдалося.
в
Пропози
иції Сталііна отрим
мали схваалення більшості.. 3
жоввтня 19222 р., вислуухавши звіт
з
Петро
овського про засід
дання у Москві,
М
Ц
ЦК
КП((б)У ухваалив такее рішенняя: "Категгорично висловит
в
тися за необхідніс
н
сть
зберреження незалежн
н
ості УСР
РР і оформ
млення вззаємовідн
носин, від
дповідно до
рішеень, схввалених комісією
ю тов. Фрунзе. Фактиччне центтралізоваане
керіівництво незалеж
жними Рееспублікам
ми можее бути ц
цілковито досягнууте
відп
повідними
и директи
ивами по партійній
й лінії.

2.) У випадку, якщо ЦК РКП ухвалить, однак, [рішення про] необхідність
входження УСРР до складу РСФРР, не наполягати на збереженні
формальних ознак політичної самостійності УСРР…". Ця резолюція яскраво
характеризує як ставлення до проблеми української сторони, так і сувору
партійну дисципліну, наслідком якої була готовність прийняти і втілювати
будь-яке рішення компартійного центру. Після того, як 6 жовтня 1922 р.
пленумом ЦК РКП(б) ідея "автономізації" "незалежних" республік була
відхилена, ЦК КП(б)У направив практичну директиву губернським
комітетам КП(б)У. У цьому документі наголошувалося на потребі "підняти
агітацію за союзне об’єднання Радянських Республік, вказуючи на вигідність
для України більш тісного зв’язку з РСФРР, при чому роз’яснити губкомам,
що об’єднання Республік зовсім не є ліквідацією їх самостійності". У
листопаді-грудні відбулося декілька засідань комісії, створеної на виконання
рішень вказаного пленуму ЦК РКП(б). Її завданням було напрацювати
основи та текст Конституції майбутнього Союзу, або, якщо вживати
тогочасні синонімічні означення, Договору та Декларації про створення
СРСР. 5 грудня, за відсутності представника України, відбулося третє
засідання цієї комісії. Головував Й. Сталін. "З метою економії часу та
видатків" було вирішено відмовитися від раніше затвердженої директиви про
"ратифікацію ЦВК-ами республік Договору про Союз республік". Інакше
кажучи, Сталін наполягав на тому, щоб вже в грудні 1922 р. СРСР постав як
нове державне утворення. Ця нова директива була взята як керівництво до дії
керманичами КП(б)У під час проведення VII Всеукраїнського з'їзду рад (1014 грудня 1922 р), з резолюцій якого випливає висновок про готовність
української сторони вже в грудні 1922 р. затвердити кінцевий варіант
Договору про створення СРСР. Однак на пленумі ЦК РКП(б), що відбувся 18
грудня, було повернуте положення про те, що "напрацьований З’їздом текст
Договору передається на схвалення сесій ЦВК республік, що укладають
Договір" і лише після цього сесією ЦВК СРСР вводиться в негайну дію. 29
грудня відбулося засідання уповноважених від радянських республік, на
якому й було остаточно затверджено механізм проведення І з’їзду рад СРСР.
Михайло Фрунзе запропонував ухвалити текст Декларації та Договору про
створення СРСР без особливих обговорень. Його мотивація відповідала
рішенню пленуму ЦК РКП(б) і була логічною та простою: оскільки обидва
документи приймаються "як основа" з можливістю вагомих змін у
майбутньому, то ретельно обговорювати текст на з’їзді немає потреби. У
процесі обміну думками неочікувано виринула пропозиція Петровського,
який запропонував Декларацію про створення СРСР затвердити "в цілому і
остаточно".

Вона була затверджена на засіданні уповноважених більшістю голосів.
Категорично заперечили таку можливість Фрунзе та Сталін. Останній,
зокрема, відзначив: "Справа в тому, що так не робиться. Над нами будуть
сміятися". Підкресливши, що Декларація та Договір складають Конституцію
СРСР, він наголосив, що окремо одне від одного їх ухвалювати не можна.
Остаточно переконав Петровського М.Фрунзе, після аргументів якого голова
ВУЦВК зняв свою пропозицію. Наступного дня відбувся І з’їзд рад СРСР.
Основним доповідачем з питання про Декларацію та Договір про створення
СРСР був Й. Сталін. Наприкінці доповіді він закликав негайно ухвалити їх
"із властивою комуністам одностайністю". Такий заклик відповідав вже
згаданому вище рішенню комісії по виробленню цих документів, що
відбулася 5 грудня, але суперечив рішенням пленуму ЦК РКП(б) від 18
грудня та ухвалі наради уповноважених представників республік від 29
грудня. Можливо, заразливим виявися приклад Петровського і Сталін
вирішив одним махом вирішити проблему створення СРСР? Якби то не було,
але слідом за ним на трибуну вийшов М.Фрунзе, який і запропонував
ухвалити ці документи "в основному". Це рішення з’їзд і затвердив. Договір
та Декларацію спочатку планувалося ввести в дію через два-три місяці, але
врешті решт СРСР як нова держава постав 6 липня 1923 р.

Єфіменко Геннадій. Що трапилося 30 грудня 1922 року або радянська Україна на шляху
до СРСР / Геннадій Єфіменко // Украї́нська пра́вда : українське інтернет-видання. – Режим
доступу до видання : http://www.pravda.com.ua/. – Назва з екрана. (Дата звернення:
11.01.2018 р.)

Бой
йко О. Д. Історія України
У
: навч. поссіб. / О. Д.
Д Бойко. – 3-є
вид.., випр. і доп.
д
– Ки
иїв : Акадеемвидав, 2006. – 688 с.
Аноттація : це – друге вид
дання посіб
бника, який
й за нетриввалий час зздобув
неаб
бияку поп
пулярність у вищій
й школі. Студентівв і виклаадачів
привваблювали не тільки його комп
пактність, лаконічніссть, а переедусім
конц
цептуальноо-смислова самодостаатність, ор
ригінальне і разом з тим
наукково коректтне мислен
ння автора,, розкуте і водночас тактовне сслово. У
проц
цесі підготовки до дрруку цьогоо видання уточнено деякі форм
мулюванняя, розширено,
конккретизованоо висвітлеення окрем
мих подій і фактів, які
я розглядаються в єдностях та
супееречностях різноманіттних тендеенцій з осм
мисленням їх
ї витоків, обумовлен
ності моти
ивів
вчин
нків конкреетних історричних посттатей. Викл
лад подій доведено
д
доо середини
и 2001р.

Гри
иневич Л.
Л Хронікаа колекти
ивізації таа голодом
мору в Уккраїні
19277-1933. Т.
Т 1 : Поч
чаток надззвичайни
их заходівв. Голод 192819299 років. Кн.
К 1 / Л. Гриневич
Г
ч. - К. : Кр
ритика, 20008. - 5522 с.
Аноттація : перршу книгу першого тому
т
довед
дено до жоввтня 1928 рроку і
приссвячено поочаткові стталінської «революціії згори», коли форссована
колеективізація,, реквізиціїї хліба та інші
і
надзви
ичайні захооди в сільсському
госп
подарстві призвели
п
доо маловідоомого загал
лові голодуу 1928–19229 років. «Застосуван
«
ння
комп
плексного підходу
п
до теми, залуучення якнаайширшої джерельноої бази (від всесоюзни
их і
місцевих і особисти
респ
публіканськких до облласних і районних,
р
их архівів)), розсуван
ння
хрон
нологічних рамок, щоо дає змогуу врахувати
и не лише вершинні
в
рроки голод
домору, 19332–
19333, але й рооки готуваання геноц
циду, робитть “Хронікку” зінтеґррованим і хронологіч
чно
проззорим огляд
дом як діян
ння влади, тобто плаанування гоолоду і поттім викону
ування самоого
мореення, так і життя українськог
у
го суспільсства в різн
них його площинах (політичн
ній,
соціяяльно-екон
номічній, духовній
д
т релігійн
та
ній) і йогоо реакції н
на насуван
ння трагічн
них
подій
й.

Гри
иневич Л.
Л Хронікаа колекти
ивізації таа голодом
мору в Уккраїні
19277-1933. Т.
Т 1 : Початок надззвичайних
х заходівв. Голод 1192819299 років. Кн.
К 2 / Л. Гриневич
ч. – Київ : Критикка, 2012. – 677
с. –
Аноттація : Дрруга книга першого тому,
т
оснащ
щена доклаадним наукковим
апарратом, мап
пами і чи
исленними чорно – білими та
т кольороовими
життя украаїнського суспільства
ілюсстраціями, висвітлює
в
с
а в обстави
инах недоро
оду та голооду
від листопада
л
1
1928
до черрвня 1929 року.
р

Гри
иневич Л.
Л Хронікаа колекти
ивізації таа голодом
мору в Уккраїні
19277-1933. Т.
Т 1 : Поч
чаток надзвичайни
их заходівв. Голод 192819299 років. Кн.
К 3 / Л. Гриневи
ич. – Київ : Критикка, 2012. – 263
с.
Аноттація : треетя книга першого
п
тоому підсумо
овує хроноологічний ввиклад
подій
й у першій
й та другій книгах і міістить ґрун
нтовну науккову розвід
дку про
житття українсьького сусп
пільства нааприкінці 1920–х
1
рокків. Авторка доводитть, що голлод
19288 – 1929 рооків, хоч і стався на тлі недородів, був наслідком
н
дій радянсської влади
и –
політтики твореення голодуу.

Єкеельчик С.
С Імперіяя пам'яті : російськко-україн
нські стоссунки
в раадянській
й історичн
ній уяві : пер. з англ.
а
/ С. Єкельчи
ик. –
Київв : Критикка, 2008. – 303 с.
Аноттація : автор підваажує стерееотипні уяявлення прро сталініззм як
всеохопну й дієву
д
диктаатуру і на основі чи
исленних архівних
а
дж
жерел
аналлізує обмеж
женість і часту
ч
неефеективність державногго контроллю над
кулььтурою, ваажливу рооль україн
нської інтеелігенції у вироблен
нні радянської мод
делі
історричної паам’яті та можливіссть «проч
читати» ід
деологічно витримаані твори в
украаїнському патріотичн
ному дусі. Було би спрощенн
ням думати
и, доводитть автор, що
тогоч
часні росій
йсько-украаїнські стоосунки - од
днобічний диктат «сстаршого брата».
б
Воони
насп
правді станоовили склаадну систем
му контрол
лю, компроомісів і кон
нвенцій, до
о якої активвно
залуч
чалися тогочасні украаїнські інтеелектуали.

Косстюк Г. О. Сталлінізм в Україні: (Генеза і наслід
дки) :
досллідження і спостерреження сучасник
с
а / Г.О. Костюк.
К
– Київ
: См
молоскип,, 1995. – 508
5 с.
Аноттація : книга
н
Г. Косстюка «Стаалінізм в Україні»
У
нааписана в 1950-х
рокаах і в 19660 р. булаа опублікоована Ангглійською мовою у трьох
видаавництвах. Вперше ви
иходить у світ україн
нською моовою в Укрраїні. У
своїхх досліджееннях і пуб
бліцистичн
них роздум
мах автор на
н підставі джерельни
их матеріаалів
перееконливо доводить,
д
щ російсьький імпер
що
ріалізм прроводив тооталітаризм
м – ленініззмсталіінізм, все державний
й режим реепресій і терору. За переконанн
п
ням автораа, радянськкий
режи
им в Україні (як і в ін
нших респ
публіках ко
олишнього СРСР) бувв війною більшовицької
держ
жави з нароодом. У кни
изі висвітлю
юється бор
ротьба «двоох течій» у КП(б)У в 1930-х рокках,
перееслідуванняя історичн
ної школи М. Грушеевського, самогубств
с
а М. Скри
ипника та П.
Люб
бченка, паадіння П. Постишевва, «викри
иття» т. зв. Підпіільних анттирадянськких
організацій. Г.. Костюк у книзі «С
Сталінізм і Україні»» робить спробу виввчення теоррії,
такти
ики і страттегії більшоовизму в національно
н
ому питанн
ні, систематизує матееріали і факкти
доби
и сталінізмуу і дає їм політичний
п
аналіз.

Краавченко В.
В Україн
на, імперіія, Росія : вибрані ст. з мод
дерної
іст. та історіоографії : зб.
з / В. Крравченко.. – Київ : Критика,, 2011.
– 5444 с.
Аноттація : статті,
с
вмііщені у збірнику
з
«Україна,
«
Імперія, Росія»,
становлять часстину науккового дорообку одногго з провід
дних україїнських
історріографів професора
п
Харківськкого націо
онального університеету ім.
Караазіна Воллодимира Кравченкка. Пропо
оновані читачеві
ч
ррозвідки висвітлюю
ють
різнооманітні прроблеми істторії, історричної пам'яті й іденттичности уккраїнськогго суспільсттва
від XVIII стооліття до сьогоденн
ня. Автор аналізує засадничі наративи
и української
новоочасности (на
( кшталтт «Історії русів» та ін
н.), рецепціію Переясллавської Раади та посттаті
гетьм
мана Іванаа Мазепи, досліджує перебіг українсько-р
у
російськихх стосунківв і ставлен
ння
украаїнців до Російської
Р
імперії протягом
п
останніх
о
сттоліть, виссвітлює ін
нтелектуалььну
історрію Слобож
жанщини, передусім Харківсько
ого універсситету, виссвітлює ті чи ті аспеккти
житття і творчоости його чільних
ч
проофесорів, зокрема
з
Дм
митра Багаллія та ін. Окрему
О
груупу
становлять есееї, присвяч
чені сучасн
ному стану
у українськкої істориччної науки й історичн
ної
порі. Більш
шість із цих
х праць, щоо побачили світ упрод
довж 1990-х –
свідоомости в крраї та діясп
20000-х років різними мовами у вид
даннях різн
них країн, досі були
и малодосту
упними і для
д
фахівців, і для студентствва, і для ши
ирокого читтацького заагалу в Укрраїні

Лев
вицька Н.
Н М. Істоорія Украаїни. Укр
раїна в сввіті : істоорія і
сучаасність : навч. поосіб. / Н.. М. Левицька ; М-во
М
осввіти і
наукки України, Нац. ун-т харрч. техно
ол. – 2-гее вид., д
доп. і
переероб. – Ки
иїв : Конд
дор, 2012. – 424 с.
Аноттація : поосібник міістить систтемний ви
иклад визн
начальних подій
украаїнської істторії, подає науково виважені й коректн
ні оцінки п
подій і
явищ
щ, розкриваає місце і роль
р
Україн
ни в сучасному світі.. Зміст поссібника і йо
ого структуура
подаані у відповвідності з вимогами
в
Б
Болонськог
го освітньоого просторру і кредитно-модульн
ної
системи органіізації навчаального прооцесу. У до
одатках нааведено зміістовну інф
формацію, яка
я
збагаачує модуллі посібникка.

Маггочій Павло-Робеерт. Ілюсттрована історія Уккраїни : п
пер. з
англл. / П. Маагочій. – Київ
К
: Кри
итика, 201
12. – 447 с.
Аноттація : популярна,
о
п
проте
зіперрта на міцн
ному акадеемічному ґґрунті
синттеза з пера канадськоо- американ
нського нау
уковця, очільника каатедри
украаїнознавчихх студій у Торонтсському ун
ніверситетіі проф. П
ПавлаРобеерта Магоч
чія має на меті
м
не тілльки дати широкій
ш
аввдиторії сти
ислий,
захоп
пливий, динамічно
д
викладени
ий огляд історії України
У
віід античн
ности аж до
«посстпомаранч
чевого» сьогодення, але й досслівно зоб
бразити цю
ю історію за допомооги
деталльних мап на початкку кожногоо із 46 розд
ділів і числленних ілю
юстрацій, що
щ створюю
ють
вельми цілісний, хоч і неабияк стереоско
опічний, образ
о
навд
дивовижу розмаїтої та
багаттокультурн
ної цивілізаації. На від
дміну від біільшости дослідниківв, автор диввиться на свій
пред
дмет під теериторіяльн
ним і мулььтикультур
рним, а не етно-націоональним кутом
к
зоруу, і
йогоо увагу при
ивертають, нарівні з українцями
у
и, всі народ
ди, що коли
ись замешккували тереени
нашоої країни в її чин
нних кордоонах. Таки
ий оригінальний і збалансований викллад
політтичної, соц
ціяльно-екоономічної та культур
рної історіії Краю стаане у приггоді кожноому
люби
ителю украаїнської ми
инувшини, надто освіттянам та уч
чнівській і студентськкій молоді..

Нев
відоме роозстрілян
не відрод
дження : антологіія / уклад
д. Ю.
П. Винничук
В
к. – Харківв : Факт, 2016. – 76
63 с.
Аноттація : голлодомор – не єдина трагедія уккраїнськогоо народу. Д
Друга
не менша
м
трагеедія – знищ
щення мозкку нації, адж
же коли зн
нищується м
мозок
націїї, то це вед
де до її жаххливого зан
непаду. У біографічн
б
них довідкаах про
авторрів, твори
и яких уввійшли доо антологіії "Невідооме Розстрріляне
Відрродження", не поданоо причин аррешту та кримінальни
к
их статей, за якими їх
ї судили: всі
вони
и однакові - якщо нее УВО (Уккраїнська Військова
В
Організаціія), яка "сттавила свооєю
метоою організаацію контррреволюцій
йних повстаанських си
ил", то "активна контр
рреволюцій
йна
діялььність, спррямована на повалеення радяянської влади і всттановленняя української
бурж
жуазно дем
мократичноої республііки", а то й зовсім беезглузді – замах на членів
ч
уряду,
прац
ця на інозеемну контрррозвідку і т.д. Білььшість пріззвищ цих письменни
иків невідоомі
ширш
шому колуу читачів, і майже уссі твори, які
я увійшли
и до цієї аантології, публікують
п
ься
вперрше після заагибелі їхн
ніх авторів. На читачаа чекають цікаві
ц
відкрриття.

Нов
вітня істторія Ук
країни (1900-200
(
00) : під
друч. / А
А. Г.
Слю
юсаренко,, В. І. Гуссєв, В. П.. Дрожжи
ин, М. Ю. Козицьккий. –
Київв : Вища шк.,
ш 20000. – 663 с
Аноттація : висвітлено
и
питання формування
ф
я українськкої націон
нальної
ідеї. Розглянутто утворення національних політичних
п
х партій, участь
Украаїни в Перршій світоввій війні, українську
у
національьно-демокрратичну
ревоолюцію та її наслідкки. Виклаадено про
облеми, поов’язані з періодом
м радянськкобільш
шовицької доби, за якої
я
було сформовано
о тоталітаррно-репреси
ивний режи
им в Україїні,
що спричинив
с
в терор проти народу, голодом
мори, війнуу та повоєєнні політи
ичні репреесії.
Розглянуто перріод після проголошеення та утввердження державноїї незалежності Україн
ни.
н
поггляди, утоочнено кон
нцептуальні положення,
Макссимально враховано сучасні наукові
оцінки історичн
них подій та
т осіб.

Осттафійчук В. Ф. Іссторія Укрраїни : Сучасне
С
бачення : навч.
посііб. / В. Ф.
Ф Остафій
йчук. – 3-є вид., перероб.
п
і доп. – К
Київ :
Знан
ння-Прес, 2006. – 422
4 с.
Аноттація : посібник у якому відоб
бражена істторія Украаїни без міфів та
фалььсифікацій.. Спираюч
чись на нові мето
одологічні основи, автор
висввітлюе найвважливіші періоди, поодії і факти
и українськкої історії, які не
знай
йшли правд
дивого відображення в радянській історіогррафії.

Пол
літична історія
і
У
України
: посіб. / Є. О. Боондарєв, В. П.
Горбатенко, В. А. Греченкоо, В. І. Танцюрра ; за ред.
Танцюри. - К. : Аккадемія, 2001. - 488
8 с.
В.І.Т
Аноттація : роззкрито джеерела політтичної традиції україїнського народу,
змістт політични
их процесів в Україніі від початків її історії до сьогод
дення.
Просстежено сууть і наслід
дки політич
чної дискри
имінації укрраїнців на різних
етапах вітчизн
няної історрії, розвитоок ідеї укр
раїнської державност
д
ті, непооди
инокі спрооби
утверрдити її до
д проголоошення Уккраїни незаалежною державою.
д
У ньому йдеться про
п
особ
бливості роозвитку поллітико-праввової систееми українсського сусп
пільства, державного
д
о та
адміністративн
но-територііального устрою,
у
політичних
п
х режимівв, їх вну
утрішньої та
зовн
нішньої поллітики, роолі в них політичних партій, рухів, лідерів нації,, визначальні
політтичні тендеенції на суч
часному еттапі.

Пол
літична історія
і
У
України
: ХХ стол
ліття : у 6-ти т. Т
Т. 3 :
Утвердженняя радянсьького лад
ду в Укрїїні (1921--1938) / В
В. А.
ченко, Л. В. Грин
невич, С.. А. Кокіін [та ін.] ; ред. С
С. В.
Греч
Кулльчицький
й. – Кмїв : Генеза, 2003. – 44
48 с.
Аноттація : трретій том «Політич
чної історії України. XX столліття»
охоп
плює події 1921-19388 рр. Резулльтати 17 років міжввоєнного п
періоду
вияввилися для українськоого народуу не менш трагічними
т
и, ніж попеередня добаа революціій і
війн: два голод
домори, май
йже безперрервні масо
ові репресіїї, пік яких п
припадав на
н 1933 і 19937
У
заа соціальн
ними і нааціональни
ими
рр., депортаціії десятківв тисяч грромадян України
ознааками. Сттворення радянськоого соціаально-екон
номічного ладу якк підґрун
нтя
тоталлітарного політичног
п
го режиму відбувалос
в
ся в обстаноовці масовоого політич
чного терору.
Разом з тим були
б
досяггнуті істотн
ні успіхи в модерніззації народ
дного госп
подарства і в
кулььтурному буудівництвіі.

Репресованее "відрод
дження" / упоряд. О. І. Сид
доренко, Д. В.
К
: Укрраїна, 19993. – 399 с.
Табаачник. – Київ
Аноотація : відродженння української кулььтури у 20-ті
2
роки саме
набуувало розкввіту, коли сталінські
с
поплічники
и розпочалли полюван
ння на
її наайвидатніш
ших діячівв, переслід
дуючи метту – дощ
щенту вини
ищити
украаїнську інтелігенцію
ю. Ціла когортаа талановвитих вччених,
писььменників, художників була беезпідставно
о репресоваана. Про д
долю М. Василенка,
В
М.
Філяянського, С.
С Єфімова,, В. Підмоггильного, П.
П Филиповвича, М. Явворського, Ф. Ернстаа та
багаттьох іншихх, безневин
нно засудж
жених і в пеереважній більшості
б
ззнищених у сталінськких
таборах, розповвідається у цій книзі.

Снаайдер Т.. Кровавые земли
и : Евро
опа меж
жду Гитлеером и
Сталлиным : пер.
п с анггл. / Т. Сн
найдер. – Київ
К
: Дулліби, 2015. – 584
с.
Аноттація : с 1933-го поо 1945 г.. В Восточной Европее было уни
ичтожено
140000000 челоовек. Книгга професссора Йелььского уни
иверситета (США),
блесстящего истторика и качественн
к
ого расскаазчика Тим
моти Снайд
дера, «Кро
овавые землли:
Евроопа междуу Гитлером
м и Стали
иным» посввящена тррагическим
м страницаам в исторрии
Востточной Еврропы. Украаинский Гоолодомор, сталински
ие массовы
ые экзекуци
ии, Холокоост,
рассттрел немц
цами граж
жданского населенияя во врем
мя антипаартизански
их операци
ий,
умыш
шленное уничтожени
у
ие голодом
м советских
х военноплленных, поослевоенны
ые этническкие
чисттки ... Два тоталитаррных режи
има осущесствляли од
динаковые преступлеения в то же
врем
мя, в тех же
ж местах, способству
с
уя друг дру
угу и подсстрекая друуг друга. Книга
К
Тимооти
Снай
йдера мгноовенно стаала мировы
ым бестсел
ллером, перрежила 29 изданий на
н 26 языкках
мираа. На русскком языке публикуетс
п
ся впервые..

Ряббченко О.
О Л. Чистки
Ч
с
студентсь
ького сккладу вищих
навч
чальних закладів
з
р
радянсько
ої України ( 1920-тті рр.) / О
О. Л.
Рябч
ченко // Українськ
У
кий iсторричний журнал.
ж
– 2010. – № 5
(4944).
–
С.
1
136–152.
–
Режим
Р
доступу
:
http://nbuv.goov.ua/UJR
RN/UIJ_20010_5_10.. – Назвва з екррана.
ння: 11.01.2018 р.)).
(Датта звернен
Аноттація : на основі ширрокого колла джерел проаналізов
п
вано чисткки студентсського склааду
вишіів України
и протягом
м 1920-х pp. Показзано харакктерні дляя цього періоду
п
сти
илі
повеедінки "свооєї" і "чужої" молоді, методи протистоян
п
ння безпідсставним зви
инуваченняям.
Зроб
блено висновок, що головним
г
п
призначенн
ням чистокк було не сстільки поззбавлення від
"соц
ціально-воррожих елем
ментів", якк моральни
ий пресингг і виховаання безінііціативних та
віддааних системі будівничих "новогго суспільства".

