
 

 

 

 

УКРАЇНА – СОБОРНА 

ДЕРЖАВА 

 



 

 

Сягає у глибину віків ідея єдності українських земель – соборності 

України. Вона бере свій початок від об’єднання давньоруських земель навколо 

князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. 

Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани 

Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. У 

ХVIIІ ст. – на початку ХХ ст., коли українські землі були поділені між 

Польщею, Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє 

відображення у працях кращих вітчизняних мислителів, які наголошували, що 

для боротьби за свої національні інтереси Україні вкрай потрібна 

територіальна цілісність. Український народ протягом століть мріяв про 

незалежну єдину соборну державу. Саме 22 січня 1919 року було проголошено 

Акт Злуки – об’єднання східних і західних українських земель у єдину Соборну 

українську державу. І хоч тоді українцям реалізувати бажаного не вдалося, 

однак ця подія стала яскравим виявом їх прагнення до національної єдності. 

Саме тому ми відзначаємо величну дату своєї багатовікової історії – День 

Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. 

Сьогодні наша країна переживає складні часи, Українські військові вкотре 

захищають державні кордони від зовнішнього агресора. Наші Збройні Сили 

знову протистоять ворогу та відстоюють соборність та самостійність України. 

  



Сергійчук В. 

Соборна пам'ять України. Календар-альманах 2014. – 

Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. – 288 с. 

 

 

У пропонованому календарі-альманасі наводяться 

найбільш знаменні події української історії та згадуються 

найвизначніші постаті нашого народу. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

Сергієнко П. П. 

Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – 

Київ : Товариство «Знання» України, 1993. – 64 с. 
 

 

Аналізується зміст поняття «соборність». 

Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних 

етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у 

сучасних умовах. 

 
 

 

 

 

 

 

Курас І. Ф. 

Соборництво і регіоналізм в українському 

державотворенні (1917–1920рр.) / І. Ф. Курас, 

В. Ф. Солдатенко ; НАНУ, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень. – Київ, 2001. – 246 с. 

 

 

В праці досліджуються складні, суперечливі проблеми 

формування території, кордонів модерної України в процесі 

боротьби за державність у революційну добу. 
 

 

  



Шляхи та механізм консолідації українського 

суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та 

демократії : матер. наук.-практ. конф. (15–16 березня 

2012 року) / МОН молоді та спорту України, Ін-т іннов. 

технологій і змісту освіти ; КНУ ім. Тараса Шевченка ; 

гол. ред. кол. Д. В. Табачник. – Київ : Київ. нац. торг. 

екон. ун-т, 2012. – 294 с. 

Матеріали конференції присвячені всебічному 

розгляду й обговоренню історичного досвіду боротьби 

українського народу за свою соборність. Актуальність 

зазначеного заходу визначається невідкладністю завдань 

сучасного державотворення в Україні щодо консолідації 

української нації, всіх громадян, збереження територіальної 

цілісності держави, зміцнення єдності її регіонів. 

 

Смолій В. А. 

Як і коли почала формуватися українська нація / 

В. А. Смолій, О. І. Гуржій. – Київ : Наукова думка, 1991. - 

112 с. 
 

Автори ведуть цікаву розмову про важливе явище в 

історії українського народу – формування буржуазної нації, 

хронологічні витоки цього процесу, його найголовніші етапи, 

взаємозв’язки розвитку економіки і українського етносу, 

визначення національної території українців, етнічний склад 

та чисельність населення краю, прояви свідомості мас у 

боротьбі за волю і національну незалежність. 

 

 

Мироненко О. В. 

Україна: початок великого шляху : На світанку. 

Повернення на Батьківщину. На шляху до величі / 

О. В. Мироненко. – К. : КВІЦ, 2008. – 528 с. – іл. 
 

Ця книга – можливо, перша в Україні спроба передати 

художніми засобами події, що відбувалися на території 

нашої країни багато тисячоліть тому. У виданні – три повісті, 

у яких йде мова про те, як жили наші предки за доісторичних 

часів, як боролися, кохали, хвилювалися. Перший том 

змальовує події, що відбувалися у 18 тисячолітті до нашої 

ери. У другому томі – розповідь про 9 тисячоліття до нашої 

ери. І, нарешті, третя книга розповідає про 5–6 тисячоліття до нашої ери. 

  



Крупник Л. О. 

Історія України: формування етносів, нації, 

державності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Л. О. Крупник. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 

216 с. 
 

Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми 

розвитку етносів, нації, державності на теренах України від 

витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові аспекти 

історії, культури, національних та державотворчих процесів, 

простежити самобутність розвитку української нації. 

Ознайомлено читача з найновішими теоріями, використано 

сучасну статистичну інформацію. 

 

Становлення української державності в XVII ст.: Богдан 

Хмельницький та його спадкоємці : монографія / 

М. І. Бушин, В. І. Коваль, М. Г. Дмитренко та ін. ; за заг. 

ред. д-ра іст. наук, проф. М. І. Бушина. – Київ : Вища 

школа, 1998. – 272 с. 
 

 

Зроблено одну з перших спроб у вітчизняній 

історіографії дослідити еволюцію козацької державності 

Запорозької Січі, розширити й систематизувати наукові 

знання з історії державно-політичного устрою України 

другої половини ХVІІ ст. 
 

 

 

Грушевський М. 

Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський ; 

укл., автор передмови і коментаря О. Л. Копиленко. – 

Київ : Т-во «Знання» України, 1991. – 240 с. 
 
 

 

Книга про безцінний історичний досвід, здобутий 

українським народом впродовж революційних буремних 

років. 

 
 

 

 

  



Грушевський М. 

Ілюстрована історія України з додатками і 

доповненнями / М. Грушевський ; упоряд. Й. Брояк. – 

Донецьк : БАО, 2003. – 736 с. ; іл. 

 

Книга в цілому зображує становлення й розвиток 

народу, економіки, культури і державності України, яка 

ніколи не вдавалась до експансії і постійно вела визвольні 

війни, захищаючи сусідні країни від татаро-турецької 

навали. Це видання книги доповнене нарисом відомого 

сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує 

оповідь Грушевського до наших днів; старовинними 

географічними картами, побутовими і батальними 

гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з 

вітчизняної історії. 

 

Левицька Н. М. 

Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : 

навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / 

Н. М. Левицька ; ред. Л. Г. Василенко; М-во освіти і 

науки України ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : 

Кондор, 2010. – 416 с. 

 

Навчальний посібник містить системний виклад 

визначальних подій української історії, подає науково 

виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і 

роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його 

структура подані у відповідності з вимогами Болонського 

освітнього простору і кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка 

збагачує модулі посібника. 
 

Лазарович М. В. 

Історія України : навч. посібник / М. В. Лазарович. – 2-ге 

вид., виправл. і доповн. – Київ : Знання, 2011. – 686 с. 
 

На основі кращих здобутків історіографії 

висвітлюється історія України з найдавніших часів до 

сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з 

доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною 

формою його подання. У посібнику наводяться перелік 

запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік 

питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця 

найважливіших історичних подій та рекомендована 

література.  



Гетьмани й козацькі отамани / уклад. Ш. Ю. Левашова. – 

Київ : ТОВ «Вид-во Глорія», 2014. – 384 с. 

 

Ця книжка розповідає про видатних діячів України 

XVII–XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата 

Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії 

гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, 

останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра 

Калнишевського та ін. Дотримуючись історичної істини, 

авторка висвітлює їхні життя та діяльність, конструктивний 

внесок в історичний процес не тільки України, а й Європи в 

цілому. 

 

 

 

Сергійчук В. 

Етнічні межі і державний кордон України / 

В. Сергійчук. – вид. 3-тє, доповн. – Київ : ПП 

Сергійчук M. І., 2008. – 560 с. 

 

 

На великому архівному матеріалі доктор історичних 

наук Володимир Сергійчук досліджує, як століттями царська, 

а потім більшовицька Росія, панська Польща, Австро-

Угорська монархія, боярська Румунія здійснювали експансію 

щодо України, загарбували її історичні землі, нищили 

культуру, душу, мову. 

 

 

 

Сарбей В. Г. 

Україна крізь віки, Т. 9. : Національне відродження 

України / В. Г. Сарбей. – Київ : ВД «Альтернативи», 

1999. – 336 с. – (Україна духовна). 

 

 

Дев’ятий том 15-томного видання «Україна крізь віки» 

висвітлює період XIX – початку XX ст., коли стрижнем 

історичного процесу на українських землях стало 

національне відродження в усіх його виявах: національно-

етнічному, політичному, духовно-культурному. 

 

 
  



Яневський Д. Б. 

Проект «Україна». Відомі історії нашої держави / 

Д. Б. Яневський ; худ.-оформ. О. Д. Кононученко. – 

Харків : Фоліо, 2014. – 287 с. : іл. 

 

 

У книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, 

доктора історичних наук Данила Яневського розповідається 

про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається 

Україною, починаючи з середини X ст. до об’єднання 

1386 року Королівства Польського та Великого князівства 

литовського. 
 

 

 

Сорока Ю. 

100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. – 2-ге 

вид., допов. та перероб. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с. – 

(Справжня історія). 

 

 

Ця книга є спробою об’єднати під однією 

обкладинкою найвагоміші моменти нашої історичної 

спадщини і продемонструвати, що, попри все, Україна 

пам’ятає своє минуле і має намір, зважаючи на свій 

багатющий історичний досвід, будувати власне щасливе 

майбутнє. 

 
 

 

 

 


