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ПЕРЕДМОВА

У багатьох країнах світу воєнно-політична історія посідає чіль-
не місце в державній політиці пам’яті. Це зрозуміло, бо вона зро-
шена кров’ю, пропахла порохом, до вінця заповнена битвами, зви-
тягами, поразками, братськими могилами. Перебування України в 
складі Російської імперії, згодом – СРСР робило вивчення її історії, 
з погляду Центру, зайвим, штучним і навіть шкідливим. Життя та 
діяльність, злети і падіння, перемоги і невдачі багатьох поколінь 
українців, а серед них і воєначальників, полководців, генералів, 
адмі ралів, інших відданих українській справі вояків всіляко замов-
чувалися, брутально фальсифікувалися, прирікалися на забуття, 
або привласнювалися, мали вигляд спорадичних ілюстрацій до 
минулого країн, що розпоряджались їхніми землями, а сам народ 
уявлявся не лише недержавним, а й забутим, ланцюгом історії при-
кутим до цих держав.

Відродження і становлення Української держави, вивірення її 
сучасних внутрішніх і зовнішніх орієнтирів потребують серйозно-
го осмислення минулого, того важливого й неоднозначного шляху, 
який вона пройшла протягом своєї історії, зокрема і воєнно-полі-
тичної, котру пізнаємо, фактично, заново. Трактування останньої 
у чітко окресленому руслі має на меті забезпечити формування 
спільного українського погляду на своє минуле і сьогодення, кон-
солідацію суспільства, виховати почуття самодостатності, гордо-
сті за свою власну, гідну подиву і поваги Вітчизну, додати цілющу 
порцію оптимізму й віри в історичну перспективу. Особливо важ-
ливого значення це набуває в умовах гібридної війни Росії проти 
України.

Працюючи над нарисами, авторський колектив усвідомлював 
неможливість охопити усі аспекти поставленої проблеми, а тому 
прагнув віднайти серед численних подій такі, які були вузловими, 
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переломними, справили відчутний вплив на українців, не ставлячи 
при цьому останньої крапки.

Опираючись на ґрунтовну джерельну базу, праці вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, політичних, державних, військових діячів, 
матеріали яких широко використані в пропонованому посібнику, 
його автори спробували охарактеризувати основні воєнні події, 
простежити розвиток ідеї державотворення, намагання реалізува-
ти її на різних етапах вітчизняної історії, акцентуючи при цьому 
увагу на дискусійних проблемах, маючи надію, що він стане у при-
годі студентам гуманітарних спеціальностей, буде спонукати їх до 
самостійного мислення, пошуків відповідей на її найбільш болючі 
питання.

Навчальний посібник дасть змогу студентам істотно розширити 
і поглибити свої знання з вітчизняної воєнно-політичної історії в 
процесі вивчення курсу «Історія України». Він стане в пригоді при: 
підготовці до семінарських занять, модульного контролю та іспи-
ту, написанні рефератів, курсових, бакалаврських і магістерських 
робіт, вивченні окремих тем таких дисциплін як «Воєнно-полі-
тична історія України», «Історія державності України», «Історія 
міжнародних відносин», «Історія Центрально-Східної Європи», 
«Українсь ко-польські відносини: від конфліктів до порозумін-
ня», «Етнополітичний розвиток України», «Національна безпека 
 України». 

Головні завдання посібника: сформувати вміння студентів 
системно й комплексно аналізувати воєнно-політичні події, яви-
ща, що відбувалися в Україні, виробити навички компаративного 
бачення причин, характеру та наслідків світових процесів, робити 
правильні висновки, оцінки, вести наукову дискусію і відстоювати 
свою точку зору.

Грицюк Валерій, Кривизюк Леонід

ВІДГОМІН ВІКІВ: ВІЙСЬКОВА СЛАВА 
ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНИ 

Новітня історія України наповнена барвами героїзму та жер-
товності у боротьбі за перемогу національної ідеї. Проголошення 
незалежності стало закономірним результатом нашого історич-
ного розвитку, спільною перемогою багатьох поколінь українців, 
які боролися й гинули за наші національну ідентичність, держав-
ну самос тійність і власний колір на політичній карті світу. Однак 
вияви лося, що проголосити незалежність замало для того, щоб її 
здобути, свободу доводиться виборювати і захищати. А задля до-
сягнення загальнонаціональної мети відродилося Українське вій-
сько. Словосполучення «Українське військо» в умовах сьогоден-
ня має надзвичайно актуальне звучання, оскільки об’єднує в собі, 
війсь кову славу та лицарський дух всіх племен та народів, від най-
давніших часів до сьогодення, всіх захисників рідної землі яку сьо-
годні ми називаємо Україною.

З давніх-давен наш народ вшановував звитягу та жертовність 
захисників отчого краю. У кожний родині зберігаються пам’ять 
про предків, яким довелося боронити свою землю від ворогів. Наш 
патріотизм народився не вчора, а тисячі років тому, і несе у собі 
крім багатьох інших рис відгомін бойового духу трипільців і скі-
фів, київських дружинників і славних запорожців, героїв Крут і 
вояків УПА. На бойовому досвіді та кращих військових традиціях 
попередніх поколінь захисників Вітчизни відроджується сучасне 
Українсь ке військо. 
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