
СТЕПАН БАНДЕРА – ПРОВІДНИК ОУН-УПА 

 

 

1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ І 

МАТЕРІАЛІВ ПРО С. БАНДЕРУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ 

 

 Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери : монографія. 

Львів: Сполом, 2006. 

736 с. 

У монографії досліджено життя і діяльність Степана 

Бандери, одного з ідеологів національно-визвольної боротьби 

української нації у ХХ ст., чиїм ім’ям донині називають 

патріотів різних національностей, що боролись за 

незалежність своєї батьківщини. Проаналізовано теоретичну 

спадщину Степана Бандери. До монографії увійшли 

документи ОУН-р, а саме матеріали ІІ-го та ІІІ-го Великих 

зборів ОУН революційної, інструкція «Боротьба і діяльність 

ОУН під час війни», декілька інтерв’ю Степана Бандери з іноземними 

журналістами. На прикладі історії рідного села Дитятина показано життя і боротьбу 

селян за незалежність України. Розрахована на широке коло читачів: учених, 

істориків, патріотів України, особливо молодь, яка не байдужа до минулого та 

майбутнього України. 

 

 

 

Гоць П. Н. Сто Степанових літ : ювілейний збірник до 

100-х роковин Степана Бандери / вид. ред. Г. Капініс. Львів: 

Сполом, 2008. 238 с. 

У ювілейному збірнику, підготовленому Петром 

Гоцем до 100-х роковин Степана Бандери, зібрано 

різноманітні матеріали, написані й опубліковані ним під час 

праці директором Музею Степана Бандери в Дублянах 

(ЛДАУ) у 1999–2007 роках. 

 

 

 

 

 



 

Гордасевич Г. Л. Степан Бандера : людина і міф. Київ : 

КМ-БУКС. 2018, 480 с. 

Пропонована читачам документальна розвідка 

знайомить з біографією видатного провідника 

українського націоналістичного руху Степана Бандери на 

підставі зібраних і опрацьованих автором українських і 

закордонних джерел. Доповнена низкою документів і 

публіцистичних статей, присячених цій довго 

замовчуваній постаті в історії українського 

державотворення. Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

Гордасевич Г. Л. Степан Бандера:людина і міф. 

Львів: Сполом, 2000. 198 c. 

Книга знайомить з біографією видатного провідника 

провідника українського націоналістичного руху на підставі 

зібраних й опрацьованих автором документів і джерел. 

 

 

 

 

 

 

Сватко Я. Місія Бандери. Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2003. 64 с. 

У книзі описано життя і діяльність Степана Бандери – 

лідера та ідейного натхненника революційної ОУН, ім’я 

якого стало символом боротьби за незалежність України в 

середині ХХ століття. Наведені неопубліковані в інших 

виданнях спогади про Степана Бандеру керівника розвідки 

ОУН Степана Мудрика – «Мечника». У книзі використані 

матеріали польських, німецьких та радянських архівів, 

спогади учасників підпілля ОУН та працівників радянських 

спецслужб. 

 

https://inpleno.com.ua/authors/5174-Gordasevich-GL.html


 

Гоць П. Навчання і революційна діяльність 

Степана Бандери в Дублянах: Дослідження. Львів: 

Українські технології, 2006. 32 с. 

У дослідженні використано наукові та популярні 

джерела, простежуються різносторонні аспекти 

перебування і навчання Степана Бандери на рільничо-

лісовому факультеті Львівської політехніки у Дублянах у 

1930–1933 роках ХХ століття з акцентуацією на його 

підпільно-революційній діяльності. 

 

 

 

Частій Р. Степан Бандера. Харків : Фоліо, 

2015. 128 с. (Серія «Знамениті українці»). 

До цього часу навколо імені Степана Бандери – 

лідера Організації українських націоналістів (ОУН) 

точаться запеклі суперечки: дехто вважає його 

посібником гітлерівців і співучасником нацистських 

злочинів, дехто – патріотом України і борцем за її 

незалежність. Погляди украй полярні. Якою ж була ця 

людина, якими шляхами прийшла вона до українського 

націоналізму? Настав час подивитися на особистість 

Степана Бандери об’єктивно. 

 

 

 

Гордасевич. Г. Степан Бандера: людина і міф. 

Львів : Апріорі, 2008. 208 с. 

Книга знайомить з біографією видатного 

провідника українського націоналістичного руху 

Степана Бандери на підставі зібраних й опрацьованих 

автором документів і джерел. Розраховано на масового 

читача. 

 

 

 

 

 

https://bukva.ua/search/extended?&sort=default&keyword=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&property_id=59


Посівнич М. Степан Бандера. Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2015. 254 с. 

Степан Бандера. Хто він? Герой? Зрадник? Символ? 

Дискусії навколо цієї яскравої та суперечливої особистості 

не вщухатимуть ще довго. Що ж робить цього не дуже 

високого і зовсім не кремезного чоловіка символом, 

прапором, ім’ям? Чому з одних трибун його називають 

ворогом, а з інших – Провідником і героєм? Щоб зрозуміти 

це, варто почати з подолання стереотипів, які утвердилися в 

суспільстві. Базуючись на архівних документах, цікавих і 

невідомих широкому загалу матеріалах, автор розповідає 

про життєпис лідера ОУН без штучно створених міфів: які погляди він мав, якими 

ідеалами керувався і, зрештою, якою він був людиною.  

 

Частий Р. В. Степан Бандера: мифы, легенды, 

Действительность. Харьков : Фолио, 2007. 382 с. 

Спираючись на задокументовані факти, автор 

показує, якою людиною був Бандера, як сформувалися 

його націоналістичні погляди, як зміг зібрати під свій стяг 

сотні тисяч прихильників української національної ідеї, що 

рухало ним та його соратниками. Книга надає читачам 

інформацію та можливість самим зробити висновки. Книга 

адресована всім, хто цікавиться історією українського 

спротиву тоталітарним режимам. 

. 

 

Патриляк І. Перемога або смерть: український 

визвольний рух у 1939–1960 роках. 

Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2015. 512 с. 

Видання неупереджено висвітлює ключові події 

визвольної боротьби українського народу з польською, 

німецькою та радянськими окупаціями; роль УПА; 

сутність волинського конфлікту; протистояння 

провокаціям НКВД, роботу українського підпілля в 1951–

1960 рр. Книга розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 



В’ятрович В. М. За лаштунками «Волині-43». 

Невідома українсько-польська війна. 

Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2016. 304 с. 

У книзі, завдяки невідомим раніше документам 

української та польської підпільних армій, архівним звітам 

німецької окупаційної влади, зведенням радянських 

партизан, розкривається увесь розклад кривавого доміно 

протистоянь між українцями та поляками у 1942 – 1947 рр. 

на територіях Холмщини, Волині, Галичини і Закерзоння. 

Видання розраховане на дослідників історії України, 

викладачів, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле. 

 

В’ятрович В. М. Друга українсько-польська війна. 

1942 – 1947. Київ : Видавничий дім 

«Києво-Могилянська Академія», 2012. 368 с. 

Автор розглядає причини, перебіг та наслідки 

довготривалого конфлікту між українцями та поляками на 

теренах сучасних Західної України та Східної Польщі. 

Окрема увага приділена ролі та місцю цієї війни в 

спілкуванні та пам’яті обох народів. 

Книга розрахована на науковців, викладачів, 

студентів і всіх, хто цікавиться українсько-польськими 

історичними питаннями. 

 

 

Ісаюк О. Роман Шухевич. Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 256 с. 

Книга базується на архівних матеріалах та спогадах 

сучасників і є науково-популярною біографією Романа 

Шухевича. В ній описується життя Головного командира 

УПА та аналізуються його вчинки у складних ситуаціях 

підпільної діяльності в боротьбі за українську державність. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 



Роман Шухевич у документах радянських 

органів безпеки (1940 – 1950). Київ, 2007. 640 с. 

У збірці документів з колишніх таємних архівів 

розповідається про життя, діяльність і жертовний чин 

Головного командира УПА. Тільки ці документи 

висвітлюють постать Романа Шухевича, бо його 

нечисленні соратники не мали змоги або не встигли 

написати мемуари. 

Розрахована на дослідників історії України, 

викладачів, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше 

минуле. 

 

Літопис Української Повстанської Армії. Т. 21. 

Торонто, 1987. 270 с. 

Літопис УПА – це серійне книжкове  видання. Його 

завдання – опублікувати, з дотриманням точності, 

документи і матеріали до історії УПА, а також 

стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та 

історію України того періоду. Кожний том або група 

томів Літопису присвячені окремим темам і мають 

окрему назву. Частина томів охоплює історію УПА за 

певний період на великих територіях, як, наприклад, на 

Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею 

тощо. Кожна з цих територій може мати два–три, а то й 

більше томів. Додаткова серія книжок присвячена загальним темам, або збірникам 

спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на якусь окрему тему. 

Кожний том має довідник осіб та місцевостей і словник скорочень чи незрозумілих 

слів.  

У виданні – Т. 21 поміщено оригінальні документи, які ілюструють ставлення 

німецьких окупаційної влади до акту 30 червня 1941 року Української державності, 

української політичної організації, зокрема фракції ОУН(Б), ОУН(М), а також так 

званого єврейського питання, тому проливають світло на проблеми, що викликають 

гострі дискусії та переміни в сучасному українському суспільстві, а також світових 

наукових та інформаційних колах. 

Третя книга Т. 21 Літопису присвячена німецьким документам, більшість яких 

походить із Державного Архіву США у Вашингтоні. Ці витяги матеріалів переважно 

стосуються ОУН та українського підпілля, а також деякі документи, які дають 

загальну оцінку ситуації на українських землях під німецькою окупацією. Матеріали 

демонструють вороже ставлення німецької влади до ідеї незалежності України. Тут 



маємо протокол слухання членів Українського Національного Комітету та Степана 

Бандери, 3-го липня 1941 року у Кракові, який дозволить більш об’єктивніше 

розкрити українсько-німецькі стосунки щодо вирішення українських національних 

та державницьких змагань початку другої світової війни. На цьому слуханні Бандера 

підтвердив Акт 30-го червня.  

Він сказав: «В цій боротьбі ми виступаємо за незалежну й вільну Україну. 

Воюємо за українські ідеї й українські цілі». С. Бандера підкреслив, що всі накази, 

які він давав, не узгоджував із жодними німецькими агентами. Після слухання у суді 

Степана Бандеру заарештовано і засуджено до концентраційного табору, а ОУН (Б) 

оголошено ворожою організацією і як вказує інструкція 25 листопадав 1941 року 

«всіх функціонерів руху Бандери заарештувати і таємно ліквідувати». 

 

Посівнич М. Степан Бандера. Дрогобич : Посвіт, 2018. 

332 с. 

Книга присвячена життю та діяльності Провідника 

українського визвольного руху Степана Бандери (1909–1959). 

На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу 

Організації Українських Націоналістів, показано роль ОУН та 

її лідера у тогочасних суспільно-політичних процесах в 

Україні. Окрім того, читач зможе довідатися про родинне, 

шкільне, студентське оточення, в якому формувався 

майбутній Провідник. Відтворено його діяльність на еміграції 

та в керівництві Закордонних Частин ОУН, замахи радянських спецслужб, 

обставини загибелі, увічнення пам’яті, долю його родини. 

 

Життя і діяльність Степана Бандери : документи й 

матеріали. Тернопіль, 2018. 642 с. 

Пропоноване видання присвячене життю та діяльності 

Провідника українського визвольного руху Степана 

Бандери в 1920 – 1950-х роках. На основі спогадів та 

документів у книзі висвітлено боротьбу Організації 

Українських Націоналістів, показано роль ОУН та її лідера 

у тогочасних суспільно-політичних процесах в Україні. 

Крім того, читач зможе довідатися про родинне, шкільне, 

студентське оточення, в якому формувався майбутній 

Голова проводу ОУН. 

Опубліковано ряд важливих матеріалів і документів про життя і діяльність 

Степана Бандери на еміграції та на чолі Проводу ОУН. Видання доповнюють 

біографічні відомості про діячів визвольного руху, а також вибрана бібліографія про 



Степана Бандеру. Для науковців та широкого кола читачів.  

 

 

2. СПОГАДИ  

 

 

Шандрук П. Сила доблесті. Івано-Франківськ : 

видавництво «Лілея-НВ», 2008. 240 с. 

Книга спогадів українського кадрового військовика, 

учасника трьох воєн і чотирьох армій, журналіста, 

редактора, генерала-хорунжого Генерального штабу 

Української Національної Армії – результат пережитого, 

пройденного на життєвих дорогах і роздуми про 

українське вояцтво, яке своїми чинами і кров’ю писало 

літопис національно-визвольної боротьби. Книга 

розрахована на дослідників новітньої історії України, 

викладачів історії, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше минуле. 

 

 

 

3. СТЕПАН БАНДЕРА ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-

ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 30-50-Х РР. XX СТ. У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

 

 

Гуменюк Н. Танець білої тополі : роман. 

Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2016. 304 с. 

Окупація, боротьба в УПА, 20-річне заслання для 

сільського костоправа Левка були тими шляхами, що 

ведуть до нового життя… 

Для широкого читацького загалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вільчинський О. К. Останній герой: повість. Київ : 

КЕТС, 2013. 224 с. 

Герой повісті – вцілілий повстанець, який 

повертається у рідні ліси після поневірянь у південних 

портах та донецьких шахтах, щоб продовжити боротьбу з 

радянською системою і помститися зраднику за смерть 

побратимів. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 

Вільчинський О. К. Криївка: повість. 

Вільчинський. Харків : Фоліо, 2015. 219 с. 

Книга про покоління, чиє дитинство припало на 

початок 70-х років минулого століття, коли людська 

пам’ять про хлопців з лісу була ще свіжою раною майже в 

кожній родині на західно-українських теренах, коли 

селяни знаходили зруйновані та цілі криївки, документи, 

листівки, зброю, припаси.  

Для широкого читацького загалу. 

 

 

 

 

 

 

Вовк Ю. Доки смерть не розлучить нас: роман. 

Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 2016. 192 с. 

На історичному тлі трагічних і кривавих подій ХХ 

століття замальовується історія кохання хлопця з Волині 

та дівчини з Наддніпрянщини, які зустрінуться в лавах 

УПА і поклянуться любити й боротися за вільну Україну 

до загину. 

Книга розрахована на широке коло читачів. 

 

 

 



 

Вовк Ю. Пам’ять крові: роман. Харків : 

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2017. 192 с. 

Під час Другої світової війни на Волині точиться 

ще одна страшна війна – «війна у війні», спровокована 

радянськими окупантами. Головні герої – друзі з 

дитинства, однокласники, музики з одного сільського 

гурту, закохані в одну дівчину – опиняються по різні 

боки барикад у польсько-українському протистоянні 

Армії Крайової та УПА. 

Книга буде цікавою широкому колу читачів. 

 

 

Забужко О. С. Музей покинутих секретів : роман. 

О. С. Забужко. Київ : Факт, 2009. 832 с. 

Родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють 

період від 1940-х років до 2004 р. Епічна розповідь про 

героїку боротьби українських повстанців у пеклі Другої 

світової війни та післявоєнний спротив радянській 

системі, про кохання і смерть, про владу минулого над 

майбутнім. 

Для широкого читацького загалу. 

 

 

 

 

Іваничук Є. Холодне небо Півночі : повість-

спогад, документальні хроніки, спогади. 

Львів : Піраміда, 2010. 328 с. 

Історія юного вояка УПА, який мужньо пройшов 

радянські тюрми, табори і поселення в тундрі, залишився 

незламним українським націоналістом та зберіг свою 

душу доброю й світлою. 

Розрахована на дослідників історії України, 

викладачів, студентів, учнів, всіх, кому не байдуже наше 

минуле. 

 

 



 

Іваничук Р. І. Торговиця : роман.  

Харків : Фоліо, 2013. 220 с. 

Про духовне і політичне життя маленького містечка 

Коломия від 30-х років минулого століття до нашестя 

польських, а потім радянських окупантів. 

Книга буде цікавою широкому колу читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

Капранов В., Капранов Д. Забудь-річка : роман. 

Київ : Нора-Друк, 2016. 544 с. 

Назва книги походить від язичницького символу, що 

розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така Забудь-

річка протікає між поколіннями у більшості українських 

родин. Герої роману зустрічаються, закохуються і ведуть 

історичне розслідування трьох доль, які переплуталися під 

одним іменем, і стали однією долею – долею українця у 

Другій світовій війні. 

Для широкого читацького загалу. 

 

 

Кокотюха А. Багряний рейд : роман. Харків : 

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 

288 с. 

Реальні події та художній домисел автора утворюють 

полотно роману, який переносить читача у 1944 рік, коли 

командування УПА працювало над розгортанням 

антирадянського підпілля на Житомирщині і Київщині, над 

поширенням повстанського руху в наближених до столиці 

лісових масивах, над проникненням повстанських загонів у 

чернігівські ліси. В небезпечний рейд відправляють бойову 

групу з командиром відділу УПА – колишнім 

міліціонером, політв’язнем Гулагу, диверсантом – на псевдо «Східняк». Не всі 

дійдуть живими… Для широкого кола читачів. 



 

Кокотюха А. Біла ніч : роман. Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2017. 288 с. 

Книга продовжує захоплюючі події «Чорного лісу» 

та «Багряного рейду». Навесні 1945 року радянська влада 

оголосила тотальний терор на Західній Україні. Проти 

повстанців кинули підрозділи НКВС. Про летючий відділ 

УПА, що здійснює диверсійні операції проти окупантів, 

ходять легенди… 

Для широкого читацького загалу. 

 

 

Кокотюха А. Червоний : роман. 

Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 

Дозвілля», 

2017. 320 с. 

Головний герой – командир летючої групи УПА 

Данило Червоний на псевдо «Остап» – це збірний образ 

покоління безіменних героїв, бійців без лінії фронту, борців 

за українську Україну. 

Для широкого кола читачів. 

 

 

 

Кокотюха А. Чорний ліс : українські хроніки 1943 

року. Харків : Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2015. 304 с. 

В романі описані реальні події, які відбувалися на 

Волині. Українські повстанці ведуть бої на три фронти: з 

німцями, червоними партизанами і поляками. Головному 

героєві – колишньому міліціонерові з Миргорода, 

радянському диверсантові – непросто розібратися в тому, 

хто є ворогом для його народу. Його мета – зрозуміти на 

чиєму боці правда і відстоювати її зі зброєю в руках. 

Для всіх, хто цікавиться справжньою історією 

України. 

 

 



 

Криштальський А. Чорноморець, матінко : 

роман-дилогія. Харків : Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 320 с. 

У центрі твору – доля легендарного воїна УПА 

Чорноморця. Сміливий і завзятий, невловимий і 

безжалісний до зрадників повстанець воює за право вільно 

жити на рідній землі, але хитрий і підступний ворог не 

відступає… 

Для широкого читацького загалу. 

 

 

 

 

 

Портяк В. Охоронителі діви. Брустурів : 

Дискурсус, 2016. 192 с. 

У книзі зібрані новели, більшість яких присвячена 

темі УПА. 

Книга буде цікавою широкому колу читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

Романчук Л. Лицарі любові і надії.  

Тернопіль : Богдан, 2011. 672 с. 

У романі змальовано життя жінок-зв’язкових та 

воїнів УПА, повстанських капеланів та сподвижників 

віри, поетів та вчених, які потрапили до радянських 

тюрем і таборів за найтяжчий злочин проти комуняк-

нелюдів – любов до своєї землі, мови, традицій і віри. 

Книга адресована всім, хто цікавиться боротьбою 

українського народу за незалежність. 

 


