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БрайчевськийБрайчевський МихайлоМихайло ЮліановичЮліанович ((нарнар. 6 . 6 вереснявересня
1924, 1924, КиївКиїв —— помпом. 23 . 23 жовтняжовтня 2001, 2001, КиївКиїв) ) —— українськийукраїнський історикісторик тата
археологархеолог..
ЛауреатЛауреат преміїпремії імім. . ММ. . ГрушевськогоГрушевського, , лауреатлауреат преміїпремії ФундаціїФундації
ОмелянаОмеляна іі ТетяниТетяни АнтоновичівАнтоновичів, , членчлен УкраїнськоїУкраїнської вільноївільної академіїакадемії
наукнаук ((СШАСША), ), дійснийдійсний членчлен НауковогоНаукового товаристватовариства іменіімені ШевченкаШевченка, , 
головаголова КиївськогоКиївського осередкуосередку УкраїнськогоУкраїнського історичногоісторичного товаристватовариства
імім. . ММ. . ГрушевськогоГрушевського, , заслуженийзаслужений діячдіяч наукинауки іі технікитехніки, , почеснийпочесний
професорпрофесор НаціональногоНаціонального університетууніверситету ««КиєвоКиєво--МогилянськаМогилянська
академіяакадемія»»..



МихайлоМихайло ЮліановичЮліанович БрайчевськийБрайчевський щеще заза життяжиття ставстав
фігуроюфігурою знаковоюзнаковою. . ЄдинийЄдиний зз істориківісториків радянськоїрадянської добидоби, , 
вінвін наваживсянаважився оскаржитиоскаржити тезитези ЦКЦК КПРСКПРС ««ДоДо 300300--річчяріччя
воззвозз''єднанняєднання УкраїниУкраїни зз РосієюРосією»», , написавшинаписавши статтюстаттю
««ПриєднанняПриєднання чичи воззвозз''єднанняєднання??»». . ВВ результатірезультаті бувбув
викресленийвикреслений зз офіційноїофіційної наукинауки іі ставстав безробітнимбезробітним. . ЙогоЙого
книгикниги нене друкувалисядрукувалися, , аа вжевже виданівидані потраплялипотрапляли вв
спецсхвищеспецсхвище. . ЗгадуватиЗгадувати імім''яя БрайчевськогоБрайчевського ((навітьнавіть зз
критикоюкритикою нана йогойого адресуадресу) ) категоричнокатегорично заборонялосязаборонялося. . 
АлеАле ««неіснуючийнеіснуючий»» вченийвчений--енциклопедистенциклопедист продовжувавпродовжував
працюватипрацювати -- вв стілстіл ... ... СьогодніСьогодні вв йогойого доробкудоробку понадпонад 600 600 
(!) (!) РобітРобіт. . БрайчевськийБрайчевський виробиввиробив своюсвою концепціюконцепцію
стародавньоїстародавньої тата середньовічноїсередньовічної історіїісторії УкраїниУкраїни. . АА щеще
МихайлоМихайло ЮліановичЮліанович складавскладав поемипоеми, , створювавстворював
мальовничімальовничі портретипортрети, , писавписав статтістатті вв областіобласті
філософіїфілософії, , мистецтвамистецтва, , кібернетикикібернетики, , астрономіїастрономії ... ... ЩобЩоб
відчутивідчути масштабмасштаб цієїцієї особистостіособистості, , вартоварто
переступитипереступити порігпоріг будинкубудинку номерномер 3333аа попо вулицівулиці ОлесяОлеся
ГончараГончара, , деде знаходитьсязнаходиться МузейМузей шістдесятництвашістдесятництва..



НауковийНауковий доробокдоробок БрайчевськогоБрайчевського ММ. . ЮЮ. . 
РимськаРимська монетамонета нана територіїтериторії УкраїниУкраїни. . —— КК., 1959. ., 1959. —— 244 244 сс..
КолиКоли іі якяк виниквиник КиївКиїв. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1963. , 1963. —— 163 163 сс..
КогдаКогда ии каккак возниквозник КиевКиев. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1964. , 1964. —— 183 183 сс..
БіляБіля джерелджерел словслов''янськоїянської державностідержавності ((СоціальноСоціально--економічнийекономічний розвитокрозвиток черняхівськихчерняхівських
племенплемен). ). —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1964. , 1964. —— 355 355 сс..
ПоходженняПоходження РусіРусі. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1968. , 1968. —— 224 224 сс..
ПриєднанняПриєднання чичи воззвозз''єднанняєднання?. ?. —— ТоронтоТоронто, 1972. , 1972. —— 66 66 сс..
Annexation or Reunification. Critical Notes on One Conception. Annexation or Reunification. Critical Notes on One Conception. —— Muenchen, 1974. Muenchen, 1974. —— 60 s.60 s.
Anschlus ader Wiedervereinigung. (KritischeAnmerkungen zu einer Anschlus ader Wiedervereinigung. (KritischeAnmerkungen zu einer Konzeption). Konzeption). ——
Munchen,1982. Munchen,1982. —— 57 57 рр..
УтвердженняУтвердження християнствахристиянства нана РусіРусі. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1988. , 1988. —— 261 261 сс..
УтверждениеУтверждение христианствахристианства нана РусиРуси. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1989. , 1989. —— 296 296 сс..
СкарбиСкарби знайденізнайдені іі незнайденінезнайдені. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1992. , 1992. —— 88 88 сс..
КонспектКонспект історіїісторії УкраїниУкраїни. . —— КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 1993. , 1993. —— 208 208 сс..
ВступВступ додо історичноїісторичної наукинауки. . —— КК., 1995. ., 1995. —— 168 168 сс..
ПоходженняПоходження словслов''янськоїянської писемностіписемності. . —— КК., 1998. ., 1998. —— 152 152 сс..
ВибраніВибрані творитвори. . —— НьюНью--ЙоркЙорк —— КиївКиїв, 1999. , 1999. —— 600 600 сс..
ІсторичніІсторичні портретипортрети. . —— КК., 1999. ., 1999. —— 95 95 сс..
ЛітописЛітопис АскольдаАскольда. . —— КК., 2001. ., 2001. —— 130 130 сс..
Kleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. Vom Palaolithicum zKleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. Vom Palaolithicum zur Perestroika. Munchen, ur Perestroika. Munchen, 
2001. 2001. —— 247 s.247 s.
ВибраніВибрані творитвори ((видвид. 2. 2--ее). ). —— КК: : ВидавничийВидавничий дімдім ««КиєвоКиєво--МогилянськаМогилянська академіяакадемія»», 2002. , 2002. ——
600 600 сс..
ЧасуЧасу круговертькруговерть. . —— КК.: .: СмолоскипСмолоскип, 2003. , 2003. —— 171 171 сс..
ТвориТвори. . —— КК.: .: ВидВид--вово імім. . ОлениОлени ТелігиТеліги., 2004. ., 2004. —— ТТ.1. .1. —— 720 720 сс..
АвторАвтор ««СловаСлова оо полкуполку ІгоревімІгоревім»» тата культуракультура КиївськоїКиївської РусіРусі. . —— КК.: .: ФеніксФенікс, 2005. , 2005. —— 460 460 сс..
ВибранеВибране..-- КК.: .: ВидВид--вово імім. . ОлениОлени ТелігиТеліги, 2009. , 2009. —— ТТ.1. .1. —— 720 720 сс.; .; ТТ.2. .2. —— 816 816 сс..



ДжерелаДжерела інформацііінформаціі пропро БрайчевськогоБрайчевського ММ. . ЮЮ. . 
••ПавленкоПавленко ЮЮ. . МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський іі йогойого концепціяконцепція вітчизняноївітчизняної історіїісторії
першогопершого тисячоліттятисячоліття нашоїнашої ериери // // ММ..БрайчевськийБрайчевський. . ПоходженняПоходження словслов''янськоїянської
писемностіписемності. . —— КК.: .: ВидавничийВидавничий дімдім ««КМКМ AcademiaAcademia»», 1998, , 1998, сс.5.5--16.16.
••ПавленкоПавленко ЮЮ. . ЖиттяЖиття, , прожитепрожите зз честючестю // // ДзеркалоДзеркало тижнятижня, , №№ 42 (366), 42 (366), 
27.10.2001, 27.10.2001, сс.11..11.
••ПавленкоПавленко ЮЮ. . СветлойСветлой памятипамяти МихаилаМихаила ЮлиановичаЮлиановича БрайчевскогоБрайчевского // Collegium. // Collegium. 
МеждународныйМеждународный научныйнаучный журналжурнал. . выпвып.11, .11, КК., 2001, ., 2001, сс.223.223--225. .225. .
••ПавленкоПавленко ЮЮ. . МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський іі йогойого концепціяконцепція вітчизняноївітчизняної історіїісторії
першогопершого тисячоліттятисячоліття нашоїнашої ериери // // МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський: : вченийвчений іі
особистістьособистість, , КК., 2002, ., 2002, сс.50.50--64.64.
••БібіковБібіков ДД. . МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський якяк дослідникдослідник історіїісторії стародавньогостародавнього КиєваКиєва // // 
МолодаМолода націянація. . —— 2006. 2006. —— №№ 2. 2. —— СС. 115. 115––128.128.
••БодакБодак ОО. . ПроПро новінові надходженнянадходження архівнихархівних матеріалівматеріалів ММ. . ЮЮ. . БрайчевськогоБрайчевського додо
фондівфондів ІнститутуІнституту рукописурукопису НаціональноїНаціональної бібліотекибібліотеки УкраїниУкраїни іменіімені ВВ. . ІІ. . 
ВернадськогоВернадського. . ТематичнийТематичний оглядогляд // // РукописнаРукописна тата книжковакнижкова спадщинаспадщина УкраїниУкраїни. . 
—— КК., 2004. ., 2004. —— ВипВип.9. .9. —— СС. 285. 285––288.288.
••БодакБодак ОО. . АрхівнаАрхівна спадщинаспадщина ММ. . ЮЮ. . БрайчевськогоБрайчевського якяк джерелоджерело вивченнявивчення
історичноїісторичної наукинауки тата поширенняпоширення історичнихісторичних знаньзнань ((заза матеріаламиматеріалами ІнститутуІнституту
рукописурукопису НБУВНБУВ // // РукописнаРукописна тата книжковакнижкова спадщинаспадщина УкраїниУкраїни. . —— КК., 2005. ., 2005. ——
ВипВип.10. .10. —— СС. 34. 34--49.49.
••БодакБодак ОО. . ВнесокВнесок ММ. . ЮЮ. . БрайчевськогоБрайчевського уу розвитокрозвиток інформаційногоінформаційного забезпеченнязабезпечення
українськоїукраїнської бібліографічноїбібліографічної діяльностідіяльності // // БібліотечнийБібліотечний вісниквісник. . —— 2007. 2007. —— ; ; №№ 4. 4. 
—— СС.7.7--39.39.
••БодакБодак ОО. . АрхівАрхів МихайлаМихайла БрайчевськогоБрайчевського уу фондахфондах ІнститутуІнституту рукописурукопису
НаціональноїНаціональної бібліотекибібліотеки УкраїниУкраїни іменіімені ВВ. . ІІ. . ВернадськогоВернадського. . КаталогКаталог. . КК., 2007. ., 2007. ——
410 410 сс..
тата іншіінші..



ВшануванняВшанування пампам׳׳ятятіі
••УУ листопаділистопаді 2014 2014 —— січнісічні 2015 2015 рокуроку КиївськаКиївська міськаміська державнадержавна адміністраціяадміністрація провелапровела
громадськегромадське обговоренняобговорення щодощодо перейменуванняперейменування вулицівулиці МеталістівМеталістів нана вулицювулицю МихайлаМихайла
БрайчевськогоБрайчевського. . ПоприПопри позитивніпозитивні результатирезультати обговоренняобговорення КиївськаКиївська міськаміська радарада
ухвалилаухвалила відкластивідкласти перейменуванняперейменування..
••НауковіНаукові читаннячитання пампам''ятіяті МихайлаМихайла БрайчевськогоБрайчевського (1924(1924––2001) "2001) "МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський
—— ученийучений, , громадянингромадянин, , особистістьособистість ((мм. . КиївКиїв, 5, 5--6.12.2001 6.12.2001 рр., ., НаціональнийНаціональний університетуніверситет
««КиєвоКиєво--МогилянськаМогилянська академіяакадемія»»).).
••ВечірВечір пампам''ятіяті тата відкриттявідкриття виставкивиставки, , присвяченоїприсвяченої річницірічниці відвід днядня смертісмерті ММ. . ЮЮ. . 
БрайчевськогоБрайчевського ««МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський —— історикісторик, , археологархеолог, , романтикромантик»» ((мм. . КиївКиїв, , 
МузейМузей історіїісторії КиєваКиєва, , відкриттявідкриття 24.10.2002 24.10.2002 рр.)..).
••««ПамПам''ятьять історіїісторії»». . ЗЗ нагодинагоди 8080--річчяріччя МихайлаМихайла БрайчевськогоБрайчевського зізі спогадамиспогадами пропро
вченоговченого тата оцінкоюоцінкою йогойого науковогонаукового доробкудоробку передперед студентамистудентами НаУКМАНаУКМА виступиливиступили
докторидоктори історичнихісторичних наукнаук, , професорипрофесори ЛЛ. . ЗалізнякЗалізняк, , ВВ. . ЩербакЩербак, , ЮЮ. . МицикМицик, , НН. . ЯковенкоЯковенко, , 
кк..іі..нн. . ЮЮ. . КухарчукКухарчук, , нарнар. . артисткаартистка УкраїниУкраїни ЛЛ. . КадироваКадирова. (. (КиївКиїв, , НаціональнийНаціональний
університетуніверситет ««КиєвоКиєво--МогилянськаМогилянська академіяакадемія»», 6.09.2004 , 6.09.2004 рр.)..).
•• ЧитанняЧитання пампам''ятіяті МихайлаМихайла БрайчевськогоБрайчевського ((мм. . КиївКиїв, , ЦентрЦентр археологіїархеології КиєваКиєва, 21 , 21 груднягрудня
2007 2007 рр., ., організаторорганізатор директордиректор ЦентруЦентру ММ..СагайдакСагайдак). ). УУ рамкахрамках ЧитаньЧитань пройшлапройшла
презентаціяпрезентація книгикниги ОО. . ПП. . БодакБодак ««КаталогКаталог архівуархіву МихайлаМихайла БрайчевськогоБрайчевського уу фондахфондах
ІнститутуІнституту рукописурукопису НБУНБУ імім. . ВВ. . ІІ. . ВернадськогоВернадського»». . —— КК., 2007.., 2007.
••ПрезентаціяПрезентація 11--гого іі 22--гого томівтомів творівтворів МихайлаМихайла БрайчевськогоБрайчевського ««ВибранеВибране»». . ВідкривВідкрив
засіданнязасідання іі виступиввиступив зз вітальнимвітальним словомсловом декандекан гуманітарногогуманітарного відділеннявідділення НаУКМАНаУКМА
дд..іі..нн., ., профпроф. . ВВ..ЩербакЩербак, , ознайомивознайомив присутніхприсутніх зізі змістомзмістом творівтворів іі віввів засіданнязасідання
упорядникупорядник виданнявидання кк..іі..нн. . ЮЮ..КухарчукКухарчук, , виступиливиступили передперед присутнімиприсутніми ММ. . ПлавПлав''юкюк, , ЄЄ. . 
СверстюкСверстюк, , ІІ. . ДрачДрач, , ВВ. . ОвсієнкоОвсієнко, , ЛЛ. . СемикінаСемикіна, , ЛЛ. . КадироваКадирова, , ММ. . СагайдакСагайдак, , ІІ. . БілолипецькаБілолипецька, , 
ЛЛ. . КолотиловаКолотилова, , ТТ. . БалабушевичБалабушевич, , ІІ. . ГиричГирич, , ОО. . БодакБодак. (. (КиївКиїв, , КонґрегаційнаКонґрегаційна залазала
СтароакадемічногоСтароакадемічного корпусукорпусу НаціональногоНаціонального університетууніверситету ««КиєвоКиєво--МогилянськаМогилянська
академіяакадемія»», 15.09.2009 , 15.09.2009 рр.)..).



БрайчевськийБрайчевський ММ..
КонспектКонспект історіїісторії УкраїниУкраїни. . -- КК.: .: ВидавничоВидавничо-- поліграфічнийполіграфічний центрцентр

„„ЗнанняЗнання””, 1993. , 1993. -- 208 208 сс. . -- ББ--кака журналужурналу „„ПамПам’’яткиятки УкраїниУкраїни””. . КнКн. 18. . 18. -- ((СерСер..ІІ. . 
„„УкраїнськеУкраїнське відродженнявідродження: : історіяісторія іі сучасністьсучасність””. . ВипВип. 5. 5--6).6).
ІІ55ВМВМ 55--77707770--08300830--55

МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський... ... БільБіль іі совістьсовість українськоїукраїнської
історіографіїісторіографії. . ДесятиліттямиДесятиліттями замовчуванийзамовчуваний заза
безкомпромісністьбезкомпромісність іі чесністьчесність, , вінвін, , здавалосяздавалося, , робивробив
безнадійнубезнадійну справусправу, , пишучипишучи „„додо шухлядишухляди”” всевсе новінові йй новінові
сторінкисторінки історіїісторії УкраїниУкраїни. . ЙогоЙого зваблювализваблювали каркар’’єроюєрою вв
наснас, , йомуйому пропонувалипропонували престижнийпрестижний курскурс лекційлекцій вв
одномуодному зз найкращихнайкращих університетівуніверситетів світусвіту. . ВінВін
відмовивсявідмовився відвід одногоодного йй нене прийнявприйняв другогодругого тількитільки
томутому, , щощо требатреба булобуло абоабо відійтивідійти одод своїхсвоїх переконаньпереконань, , 
абоабо назавждиназавжди залишитизалишити УкраїнуУкраїну......
ІІ осьось наставнастав часчас, , коликоли МихайлоМихайло БрайчевськийБрайчевський можеможе
відкритовідкрито висловлювативисловлювати свійсвій поглядпогляд нана сучасністьсучасність, , нана
історіюісторію УкраїниУкраїни--РусіРусі, , створившистворивши власнувласну концепціюконцепцію..
ПропонованаПропонована книжкакнижка -- викладвиклад системисистеми поглядівпоглядів
видатноговидатного українськогоукраїнського вченоговченого нана історіюісторію УкраїниУкраїни..
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ВеликаВелика заслугазаслуга ОО..ММ..АпановичАпанович полягаєполягає іі вв томутому, , щощо вонавона разомразом
деякимидеякими іншимиіншими українськимиукраїнськими історикамиісториками відродилавідродила традиціютрадицію історикоісторико--
краєзнавчихкраєзнавчих дослідженьдосліджень. . СкориставшисьСкориставшись дозволомдозволом компартійноїкомпартійної верхівкиверхівки нана
обмеженеобмежене вивченнявивчення національнонаціонально--визвольноївизвольної війнивійни українськогоукраїнського народународу підпід
керівництвомкерівництвом БогданаБогдана ХмельницькогоХмельницького, , ОО. . ММ. . АпановичАпанович зайняласьзайнялась козацькоюкозацькою
проблематикоюпроблематикою, , алеале вийшлавийшла далекодалеко заза рамкирамки намірівнамірів офіціозуофіціозу. . УУ 1954 1954 роціроці неюнею
булобуло видановидано рядряд науковихнаукових іі науковонауково--популярнихпопулярних працьпраць, , середсеред якихяких
вирізняютьсявирізняються тритри брошуриброшури: : ««ІсторичніІсторичні місцямісця ВизвольноїВизвольної війнивійни українськогоукраїнського
народународу 1649 1649 ——1654 1654 рррр..»», , ««ЗапорозькаЗапорозька СічСіч іі їїїї прогресивнапрогресивна рольроль вв історіїісторії
українськогоукраїнського народународу»», , ««ПереяславПереяслав--ХмельницькийХмельницький тата йогойого пампам’’ятникиятники»»..

ПорядПоряд ізіз активноюактивною теоретичноютеоретичною історикоісторико ——краєзнавчоюкраєзнавчою роботоюроботою ОО. . ММ. . 
АпановичАпанович великувелику увагуувагу приділялаприділяла проблеміпроблемі описуопису тата збереженнязбереження історичнихісторичних
пампам’’ятокяток, , особливоособливо повпов’’язанихязаних зз історієюісторією українськогоукраїнського козацтвакозацтва. . НасампередНасамперед
цеце стосуєтьсястосується легендарноголегендарного островаострова ХортицяХортиця. . ОО. . ММ. . АпановичАпанович часточасто писалаписала
пропро славніславні подіїподії, , щощо відбувалисявідбувалися нана цьомуцьому островіострові тата вв йогойого околицяхоколицях, , бралабрала
участьучасть уу розробцірозробці проектупроекту історикоісторико--меморіальногомеморіального комплексукомплексу запорозькогозапорозького
козацтвакозацтва нана ХортиціХортиці, , підтримувалапідтримувала важливіважливі ініціативиініціативи відомоговідомого запорізькогозапорізького
краєзнавцякраєзнавця іі діячадіяча державногодержавного рангурангу, , якийякий чималочимало прислуживсяприслужився справісправі
створеннястворення ХортицькогоХортицького заповідниказаповідника –– ММ. . КиценкаКиценка. . ПізнішеПізніше, , коликоли наприкінцінаприкінці 8080--
хх роківроків ХортиціХортиці хотілихотіли завдатизавдати непоправногонепоправного ударуудару, , проклавшипроклавши попо нійній трасутрасу
новогонового мостумосту черезчерез ДніпроДніпро, , протестпротест ОО. . ММ. . АпановичАпанович дійшовдійшов додо сердецьсердець
українцівукраїнців –– іі проектпроект варварськоговарварського нищеннянищення островаострова бувбув законсервованийзаконсервований. . 
ВодночасВодночас вонавона підтрималапідтримала тодітоді справусправу відродженнявідродження ХортицькогоХортицького заповідниказаповідника
уу йогойого первісномупервісному призначенніпризначенні, , йй музеймузей нана ХортиціХортиці зновузнову ставстав музеєммузеєм
запорозькогозапорозького козацтвакозацтва, , аа нене міфічноїміфічної ““дружбидружби народівнародів””..



ВеликеВелике значеннязначення іі дотепердотепер маємає складенийскладений ОО. . ММ. . АпановичАпанович науковийнауковий
реєстрреєстр пампам’’ятнихятних місцьмісць запорозькогозапорозького козацтвакозацтва, , видрукуванийвидрукуваний неюнею вв
««УкраїнськомуУкраїнському історичномуісторичному журналіжурналі»» (1967, (1967, №№ 7) 7) тата часописічасописі ««УкраїнаУкраїна»»
(1967, (1967, №№ 5, 16, 42; 1968, 5, 16, 42; 1968, №№ 9, 39, 51). 9, 39, 51). ВінВін іі нинінині зберігаєзберігає своєсвоє значеннязначення, , бобо заза
минуліминулі 30 30 зз лишкомлишком роківроків нене булобуло видрукувановидрукувано досконалішогодосконалішого реєструреєстру..
ПліднаПлідна працяпраця уу напрямкунапрямку дослідженнядослідження історіїісторії запорозькогозапорозького козацтвакозацтва
знайшлазнайшла яскравийяскравий впливвплив уу двохдвох монографіяхмонографіях: : ««ЗапорозькаЗапорозька СічСіч уу боротьбіборотьбі
протипроти турецькотурецько--татарськоїтатарської агресіїагресії: 50: 50––7070--іі рокироки ХХVVІІІІІІ стст..»» ((КК., 1961) ., 1961) тата
««ЗбройніЗбройні силисили УкраїниУкраїни першоїпершої половиниполовини ХХVVІІІІІІ стст..»» ((КК., 1969). ., 1969). ТоТо булобуло
справдісправді новенове іі вагомевагоме словослово уу козакознавствікозакознавстві! ! УУ цихцих книгахкнигах, , особливоособливо уу
другійдругій, , авторкаавторка обґрунтувалаобґрунтувала концептуальнуконцептуальну тезутезу пропро тете, , щощо збройнізбройні
силисили УкраїниУкраїни, , навітьнавіть вв умовахумовах колоніальногоколоніального наступунаступу РосійськоїРосійської імперіїімперії, , 
якаяка використовувалавикористовувала козаківкозаків уу своїхсвоїх загарбницькихзагарбницьких ціляхцілях іі водночасводночас
поступовопоступово позбавлялапозбавляла самостійностісамостійності, , зберігализберігали серйознийсерйозний мілітарниймілітарний
потенціалпотенціал, , забезпечилизабезпечили багатобагато вв чомучому перемогиперемоги наднад ОсманськоюОсманською
імперієюімперією, , врештіврешті залишилисязалишилися важливоюважливою ознакоюознакою УкраїнськоїУкраїнської державидержави. . 
КнигаКнига ««ЗбройніЗбройні силисили…»…», , хочахоча йй булабула виданавидана малиммалим накладомнакладом (3000 (3000 
примірниківпримірників), ), дісталадістала високувисоку оцінкуоцінку науковцівнауковців. . ВодночасВодночас цеце виданнявидання булобуло
єдинимєдиним післяпісля довгихдовгих роківроків соліднимсолідним іі обоб’’єктивнимєктивним дослідженнямдослідженням історіїісторії
запорозькогозапорозького козацтвакозацтва, , чогочого українськаукраїнська історичнаісторична науканаука нене зналазнала зз 2020--хх
роківроків. . КнигаКнига сталастала бестселеромбестселером, , вонавона миттєвомиттєво розійшласярозійшлася, , їїїї безбез
перебільшенняперебільшення прочиталипрочитали всівсі свідомісвідомі українціукраїнці, , вонавона зробилазробила імім’’яя ОО. . ММ. . 
АпановичАпанович відомимвідомим попо всійвсій УкраїніУкраїні..
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козацтва. «Виборні» і «підпомічники». «Піші неозброєні* козаки. «Куріньчики». 
Підсусідки. Наймитування. Ухиляння старшини та привілейованої козацької
верхівки від військової служби. Віковий склад козацького війська. 
Територіальний принцип комплектування та
мобілізації війська.
Організація та порядкування — 51
Кавалерія і піхота. Тактичні та організаційно-господарчі одиниці козацького
війська. Артилерія. Артилерійські команди. Взаємовідносини між царським
урядом та козацьким командуванням. Гетьман. Генеральна військова
канцелярія. Генеральна старшина. Бунчукові товариші. Полковники та полкова
старшина. Сотник і сотенна старшина. Отамани.
Озброєння і забезпечення — 79
Озброєння. Забезпечення боєприпасами. Забезпечення провіантом. 
Військовий козацький одяг. Забезпечення кіньми та фуражем. Утримання
артилерії. Забезпечення старшини. Наймані (охотницькі) війська.
Запорізьке військо в першій половині XVIII ст.— 105
Автономність Запорізької Січі. Укріплення на Запоріжжі. Адміністративно-
політичний устрій Запорізької Січі і соціальна структура Війська Запорізького. 
Царський уряд і Запоріжжя. Комплектування і мобілізація в Запорізькому
війську. Характеристика родів військ на Запоріжжі. Організація та забезпечення
Запорізького війська. Запорізьке воєнне
мистецтво.
СТОРОЖОВА І ДОПОМІЖНА СЛУЖБА НА УКРАЇНІ - 131
Фортеці і форпости та їх роль у захисті населення від турецько-татарських
нападів —133
Фортеці. Організація прикордонної сторожової служби. Форпости. Оборона
кордонів під час війни. Участь селян і міщан у зимовій сторожовій та
прикордонній службі. Ставлення царського уряду до сторожової служби
козацтва. Розвідувальна діяльність козацького



ВВ монографіїмонографії нана основіоснові новихнових архівнихархівних джерелджерел
даєтьсядається характеристикахарактеристика збройнихзбройних силсил УкраїниУкраїни
вв першійпершій половиніполовині XVIII XVIII стст., ., досліджуютьсядосліджуються
комплектуваннякомплектування, , мобілізаціямобілізація, , організаціяорганізація
озброєнняозброєння тата забезпеченнязабезпечення українськогоукраїнського
козацькогокозацького військавійська, , сторожовасторожова тата допоміжнадопоміжна
службаслужба вв УкраїніУкраїні. . ОкремоОкремо висвітлюєтьсявисвітлюється станстан
ЗапорозькогоЗапорозького військавійська уу цейцей періодперіод..
АвторАвтор показуєпоказує залежністьзалежність структуриструктури, , 
матеріальноматеріально--технічноготехнічного оснащенняоснащення
українськихукраїнських збройнихзбройних силсил відвід рівнярівня розвиткурозвитку
козацькогокозацького господарствагосподарства, , диференціаціїдиференціації
козацтвакозацтва, , розвиткурозвитку кріпосницькихкріпосницьких відносинвідносин, , 
класовоїкласової йй соціальноїсоціальної боротьбиборотьби тата політикиполітики
царськогоцарського урядууряду вв УкраїніУкраїні..
КнигаКнига розрахованарозрахована нана істориківісториків, , студентівстудентів іі
широкіширокі колакола читачівчитачів..



ЩироЩиро дякуюдякую заза увагуувагу..

My heartiest thanks for your attention.My heartiest thanks for your attention.
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