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«Небесна Сотня»
прийнята в Україні збірна назва загиблих
протестувальників, які мали безпосередній стосунок
до ідеї та акції Євромайдану (Революції Гідності)
у грудні 2013 — лютому 2014 років

Пам'ятний День Героїв Небесної Сотні
відзначається 20 лютого

встановлений Указом Президента України з метою
увічнення

великої

людської,

громадянської

і

національної відваги та самовідданості, сили духу і
стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії
нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв
Небесної Сотні, які віддали своє життя під час
Революції гідності (листопад 2013 — лютий 2014
років), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи
права і свободи людини, європейське майбутнє
України

Про вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні :
Указ Президента України від 11.02.2015 р. № 69/2015 //
Офіційний вісник України. – 2015. – № 13. – Ст. 340.
Про орден Героїв Небесної Сотні : Указ Президента
України від 03.11.2014 р. № 844/2014 // Офіційний
вісник України. – 2014. – № 89. – Ст. 2549.

Орден Героїв

Небесної Сотні

—

державна нагорода України для відзначення
осіб «за громадянську мужність, патріотизм,
відстоювання

конституційних

засад

демократії, прав і свобод людини, активну
благодійну,

гуманістичну,

громадську

діяльність в Україні, самовіддане служіння
Українському

народу,

виявлені

під

час

Революції гідності (листопад 2013 — лютий
2014

років),

захистом

інших

подій,

незалежності,

пов'язаних

із

суверенітету

і

територіальної цілісності України».

Небесна сотня. – Харків : Фоліо, 2018. –
206 с.
Книга-реквієм., книга-посвята тим учасникам
Революції Гідності, які віддали найцінніше – своє
життя – заради того, аби Україна та всі ми встали з
колін.
Герої книги – звичайні люди з різних куточків
нашої держави. Вони дуже різні – заробітчани,
науковці, підприємці, вчителі… Якби не Майдан,
вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх,
зробив побратимами та «воїнами світла».
Ця книга була написана заради того, аби
пам’ять про величезну самопожертву героїв
Небесної сотні назавжди залишилася в серцях
українців. Вона – німе нагадування всім нам про те,
якою ціною ми здобули свободу та новий шанс для
своєї країни стати справжньою європейською
державою.

Терейковська С. А. Небесна Сотня. Життєписи /
С. Терейковська. –Київ : Нац. музей Революції
Гідності, 2018. – Кн. 1. – 430 с.
Це
документально-публіцистичний
мартиролог Героїв Небесної Сотні. Його
створила Світлана Терейковська, педагог,
волонтер, учасниця Революції Гідності.
У першому томі – нариси-життєписи, що
розповідають про тридцять п'ять яскравих доль
активістів Євромайдану, які віддали життя
заради перемоги демократії та процвітання
суверенної соборної європейської України.
Маловідомі біографічні факти, спогади та
свідчення,
рідних,
друзів,
земляків,
майстерність оповідачки творять живе епічне
полотно
новітньої
української
героїки,
розкривають витоки нашого патріотизму,
багатий духовний світ людей, здатних на
самопожертву для загального добра.

Люди Майдану. Хроніка / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ :
Укр. прес-група, 2014. – 240 с. – (Бібліотека газети "День").

Книга-фотоальбом – про кожного з нас. Це
добірка знакових фотографій з Майдану: від
найпершого вечора – до трагічних подій на
Інститутській. І навіть більше. Фотокореспонденти
та журналісти «Дня» були у вирі подій, серед тих,
хто творив Історію на головній площі країни та поза
нею. Цей альбом – узагальнене відчуття Майдану
безпосередніми його учасниками, – яким його
побачив, зафіксував та осмислив на своїх шпальтах
«День».
«Майдан вивів на авансцену української і
світової історії нові обличчя, характери, – зазначила
головний редактор «Дня» Лapиca Iвшинa у
передмові до фотоальбому. – Запам’ятаймо цей час у
образах».

Кошкіна С. Майдан. Нерозказана історія:
головне розслідування подій Революції
Гідності / С. Кошкіна. – Київ : Брайт Стар
Паблішинг, 2015. – 394 с.

У цій книзі зібрані відверті інтерв'ю з
головними персонажами тієї історичної зими.
Персонажами, що перебували по обидва боки
барикад.
80 відсотків контенту є унікальним – дані
та свідчення очевидців публікуються вперше.
Завдання
–
максимально
точно
реконструювати події, насамперед кулуарні,
проеси, які були приховані від очей тих, хто
мерз на площах, але які безпосередньо
вплинули на результат Революції Гідності.

Баганець О. В. Як вмирає правда про Майдан...
О. В. Баганець. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 108 с.

/

Євромайдан, Революція Гідності, барикади
на столичному Хрещатику, палаючі шини, кров
поранених і вбитих на Майдані – усі ці події
змінили нас, ми виросли в своїй національній
самосвідомості. Ми відчули свободу і хочемо
знати правду. Зокрема, правду про те, чому до
сьогодні більшість злочинів, пов’язаних зі
згаданими подіями, доcі не розкриті, а злочинці
перебувають на волі. Чому так сталося і хто в
цьому винен? Саме на ці питання і пробує дати
відповідь автор.
Книга цікава своїми подробицями,
роздумами та висновками автора. Тож видання
буде цікавим як для звичайних громадян, так і
для представників професійної юридичної
спільноти та студентів і науковців.

Кривошеїн В. В. Вплив "Революції гідності" на
політичну та правову культуру українського
суспільства / В. В. Кривошеїн // Вісник Національного
університету "Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права,
політологія, соціологія. - Харків, 2016. - №2. - С. 37-58.
У статті охарактеризовано вплив подій кінця 2013 початку 2014 рр. на базові елементи політичної та
правової культури українського суспільства. Доведено,
що під впливом «Революції гідності» відбувається
трансформація політичної і правової культури у бік
європейських демократичних цінностей.
Танчер В. Майдан як соціокультурний феномен і
ціннісний конфлікт / В. Танчер // Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. - 2015. - N 4. - С. 113-118.
«Майдан» та наступні події, пов`язані з ним,
розглядаються
як
ціннісно-світоглядний
конфлікт,
причини
та
наслідки
якого
розкриваються через з`ясування коренів різних
ціннісних орієнтацій. Порівнюються ціннісні
преференції прихильників «Євромайдану» та

Тема номеру:
Дискурс Революції Гідності
У змісті:
Дискурс Революції Гідності: зміст, структура,
методологія дослідження : доп. і комент.
учасників «круглого столу». - C. 6-56.
Білий О. Революція і леґітимація. - C. 57-68.
Филипович Л., Горкуша О. Голос Церкви:
аксіологічні виміри релігійної риторики на
Майдані 2013–2014 років. - C. 87-103.
Ясна І. (Пост)сучасні соціальні конфлікти:
спроби концептуалізації. - C. 104-117.

Філософська думка :
укр. наук.-теорет. часоп. /
Ін-т філософії НАН України.
- 2016. - № 4.

Семків Р. Сатирико-гумористичний дискурс
Революції Гідності. - C. 118-122.
Перед дослідниками конфлікту, що триває в
Україні,
постає
ціла
низка
питань,
пов’язаних із його мовним, знаковим,
символічним та, зрештою, смисловим
виміром.

Рабінович С. П. Деякі проблеми посилання на
верховенство права у конституційно-правовій
аргументації / С. П. Рабінович // Право України. 2016. - N 8. - С. 150-159.
Пропонується
соціологічна
інтерпретація
звернення до принципу верховенства права як
засобу правової аргументації змін конституційного
ладу в Україні. У революційних ситуаціях посилання
на важливі соціальні інтереси, які одержують
піднесену назву «верховенство права», можуть
легітимувати формально неконституційні рішення
органів публічної влади.
Різник
С.
Про
нез'ясоване
питання
конституційності актів парламенту, прийнятих в
умовах Революції Гідності / С. Різник // Вісник
Конституційного Суду України. - 2015. - N 6. - С. 58-66.
Послідовно обгрунтовується конституційність
актів парламенту, прийнятих у період з 21 по 24
лютого 2014 року, як результату реалізації
Українським народом загальновизнаного в
демократичному світі права на повстання.

Кульчицький С. В. Суспільно-політичне й соціальноекономічне становище України в 2010 - першій
половині 2015 рр. / С. В. Кульчицький // Український
історичний журнал. - 2015. - N 3. - С. 154-175 .
Оцінюється суспільно-політичне та соціальноекономічне становище України за 2010-2015 роки.
Основну увагу приділено Євромайдану, який
перейшов у Революцію гідності, а також окупації й
анексії Росією Кримського півострова, російській
агресії на сході нашої країни.
Отріщенко Н. Досвід революції 2013-2014: від
цінностей до повсякденних практик
/ Н.
Отріщенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . 2014. - N 3. - С. 148-158.
У грудні 2013 року та в лютому 2014 року Центр
міської історії Центрально-Східної Європи провів дві
хвилі
опитування
учасників,
активістів
та
організаторів ЄвроМайдану. На основі здійсненого
аналізу авторка пропонує схему трьохрівневого
простору,
що
в
ньому
можуть
успішно
зреалізовуватися цінності учасників ЄвроМайдану.

Тема номеру:
Ідеології Майдану
У змісті доповіді та коментарі учасників круглого
столу:
Бондар А.
«Головний пафос Майдану –
десакралізація державної влади». – С. 5-6.
Чорноморець Ю. Християнські ідеї у просторі
спротиву. – С. 6-9.
Єрмоленко В. «Рідинні ідеології» Майдану. – С. 9-12 ;
Бистрицький Є. Майдан та ідентичність. – С. 12-16.
Галушко К. Євромайдан: розмиті ідеології,
«Фейсбук-революція» та історичні аналогії. – С. 1618.
Єрмоленко А. Цінності Майдану як всесвітньоісторичного явища. – С. 18-21.
Пролеєв С. Феномен Майдану: словник опису. – С.
Філософська думка : 21-26.
Кебуладзе В. Нерадикальна революція і нація як
укр. наук.-теорет. часоп. /
конструкт. – С. 26-28.
Ін-т
філософії
НАН
Єрмоленко В. Рідинні ідеології: Україна, Росія і нове
України. – 2014. - № 6.
століття. – С. 29-38.
Грабовська І. Єврореволюція як революція гідності
в контексті цивілізаційної проблематики. – С. 39-45.

Віче : журн. Верхов. Ради України. – 2015. - № 3.
У змісті:
Загинули за Україну. Вічна пам`ять героям! – С. 44-45.
Романюк Т. Борімося – поборемо! – С. 48-49.

Метельова Т. Протестні рухи як сегмент
громадянського суспільства й форма прямої
демократії: світові тренди та український досвід /
Т. Метельова // Віче. - 2015. - N 4. - С. 2-5.
Сучасні протестні рухи в Україні й у світі розглянуто
як
специфічний
сегмент
громадянського
суспільства. Показано, що в умовах інформаційного
суспільства протестні рухи набувають спільних
визначальних рис у глобальному масштабі, котрі
надають їм характеру форми прямої демократії.

Khyzhnyak I. Virtues and Vices of the Euromaidan's
Lessons: the Second Stage of "State Defiance” Afterwards =
Чесноти і вади Євромайдану: другий етап феномена
«держави всупереч» / I. Khyzhnyak // Проблеми
всесвітньої історії. - 2016. - N 2. - С. 175-186.

Автором розглядаються специфічні риси другого
етапу феномена «держави всупереч» та його
наслідкового чинника – Євромайдану, а також їх
обопільний вплив на перебіг історичних подій в
Україні. Першою ознакою змін всієї політичної
архітектоніки в Україні стала теза про те, що
влада виборюється насамперед легітимністю
довіри народу, а не тільки виборами.
Хижняк І. А. Другий етап "держави всупереч": уроки
Євромайдану vs реалій об'єктивних історичних
обставин / І. А. Хижняк // Гілея. - Київ, 2013. - Вип. 84. С. 502-506.

Віче : журн. Верхов. Ради України. - 2014. - № 5.
У змісті:
Костенко О. Моральні імперативи Майдану. – С. 15-17.
Романюк Т. Хроніка протестів. – С. 24-27.
Небесна сотня / підгот. Л. Марчук. – С. 28-33.

Віче : журн. Верхов. Ради України. – 2015. - № 5.
У змісті:
Романюк Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі
ятрять втрати. – С. 32-33.
Пригорницький Ю. Пророк на Майдані. – С. 34.
Загинули за Україну. Вічна пам`ять героям! – С. 36-37.
Чекаленко Л. Про поняття «гібридна війна». – С. 41-42.

У змісті:
Лопата О. Уроки лютневої революції. – С. 175-177.
Костомаров А. Про причини Майдану і війни в
Донбасі. – С. 177-178.
Валерьянов І. Події в Донбасі та моральноціннісний вимір історії. – С. 178-180.
Сейфуллін Р. Війна та інститути громадянського
суспільства. – С. 180-181.
Вергунський В. Світоглядний і психологічний
аналіз революції гідності та подій на Сході
України. - С. 181-182.
Соціологія:
теорія,
методи, маркетинг :
наук.-теорет. часоп. / Ін-т
соціології НАН України. –
2015. - № 3.

Сімейний А. «Прийдіть і владарюйте над нами». –
С. 182-183.
Франков С. «A la guerre comme a la guerre». –
183-184.

С.

Лільберн І. Про євровибір України як порятунок
від рабського й імперського мислення. – С. 184185.

Шкробанець О. І. Проблема геополітичного вибору
України
в
контексті
сучасних
міжнародних
відносин / О. І. Шкробанець // Вісник Національної
академії державного управління при Президентові
України. - 2017. - N 2. - С. 34-41 .
В статті проаналізовано формування сучасної
«геополітичної ідентичності України» в контексті
розгортання проти України «гібридної війни» з боку
Російської Федерації, впливу процесів геополітичної та
цивілізаційної самоідентифікації України на сприйняття
українською масовою свідомістю місця та ролі нашої
держави у світі.
Петухова О. Традиції Майдану та їх вплив на
суспільно-політичний світогляд / О. Петухова //
Збірник наукових праць НАДУ при Президентові
України. - 2013. - N 1. - С. 14-22.
Здійснено
теоретико-методологічний
аналіз
традицій Майдану та їх вплив на суспільнополітичний світогляд, значення Майдану для
консолідації суспільства.

Вишняк О.
Майдан
і
постмайданна
Україна:
регіональний вимір / О. Вишняк // Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. – 2019. – № 4. – С. 12–17.
У статті аналізується ставлення громадян різних
регіонів до анексії Криму, їх сприйняття ідеї
федералізації, оцінки війни на Донбасі. Соціологічний
аналіз показує, що внутрішніх причин для сепаратизму в
країні у жодній області, включно з Донбасом та АР Крим,
не існувало. Натомість дослідження доводить, що
сепаратизм
в
України
інспірований
ззовні
й
підтримується завдяки зовнішньому чиннику — агресії
Росії проти України.
Смолянюк В. Ф. Суб'єктна основа національної
безпеки
України
(на
прикладі
"Революції
Гідності") / В. Ф. Смолянюк // Політичні та правові
дисонанси в сучасних українських реаліях : зб.
матеріалів XXX Харків. політолог. читань (м. Харків, 16
черв. 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 65-70.
Аналізується проблематика національної безпеки в
сучасній Україні. В 2014 р. стався безпековосамоорганізаційний парадокс, де громадянське
суспільство виявило себе фактичним рятівником
своєї Вітчизни.
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А сотню вже зустріли небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров’ю перемішана сльоза…
А батько сина ще не відпускав.
Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду сотник
— молодий,
вродливий,
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній, сивий-сивий…
І рани їхні вже їм не болять…
Жовто-блакитний стяг покрив їм
тіло…
Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла.
Людмила Максимилюк
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