Панченко В.Є., Кобзар В.Ф. Небо Левка Мацієвича. Спогади,
листи, фото.- К.: Темпора, 2016.- 256 с.
Лев Мацієвич (1877-1910)-яскрава, але, на жаль, досі призабута постать
української історії. Він був одним із перших льотчиків Російської імперії,
конструював підводні човни, працював над проектом авіаносця. А ще - був
великим патріотом, одним із співзасновників Революційної української партії
(РУП). У колі його товаришів і знайомих - М.Вороний, М.Міхновський,
С.Петлюра, О.Олесь, М.Коцюбинський та десятки інших із плеяди
української інтелігенції початку ХХ ст. Пропонована книжка є спробою
розкрити перед читачем цю не пересічну особистість. Видання вміщує:
переклад "Сборника памяти Л.М.Мациевича", виданого 1912 р. у
С.-Петербурзі, пізніші спогади людей, які особисто знали Л.Мацієвича, листи
Л.Мацієвича до М.Коцюбинського і М.Грушевського та добірку фотознімків,
більшість із яких публікується вперше.
Нездоля А.И. Украина третьего тысячелетия.- Донецьк: Каштан,
2005.- 460 с.
В книзі генерала держбезпеки Олександра Нездолі "Україна третього
тисячоліття" на підставі аналізу політико-економічного розвитку України
дається досить критична оцінка багатьом реформаторським прорахункам, які
поглибили кризовий стан держави до до кінця 90-их років, прогнозується
завтрішній день держави, пропонуються іноді не стандартні, але досить
реальні варіантирішення гострих проблем, намічені шляхи подальшої
демократизації українського суспільства, укріплення його єдності.
Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: світова
та
вітчизняна
практика.
Матеріали
наукової
конференції.
Дніпропетровськ, 25-26 травня 2007 р. / Наук. ред.: Сич О.М.- ІваноФранківськ: Місто НВ, 2007.- 148 с.
У збірнику доповідей учасників конференції розглядаються вплив
глобалізації на національну економіку України та можливості застосування
механізмів протекціонізму в процесі її становлення. Автори аналізують
світовий та вітчизняний досвід протекціонізму і пропонують своє бачення
способів його використання.
Горліс-Горський Ю. Холодний Яр.- Харків: Академічне видання,
2017.- 399 с.
"Холодний Яр" Юрія Горліса-Горського - спогади вояка, які читати легко,
ніби пригодницький роман, і водночас корисно, як багате на факти джерело
про маловідому сторінку нашої історії: повстанський рух під прапором
Української Народної Республіки. До того ж "Холодний Яр" від 1930-х років
минулого століття помітно впливає на свідомість українців - спочатку тих,
що мешкали за межами СРСР, а тепер і всіх без обмежень.

Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в
Україні 1917-1921 років / Автор. колект.: Архірейський Д., Ісаков П.,
Ковальчук М. та інш.- Харків: Лікбез, 2017.- 400 с.
Повстансько-партизанська боротьба часів Української революції 1917 - 1921
рр. досі викликає дискусії серед науковців та не має обґрунтованої
однозначності. В історичній науці до цього часу відсутнє комплексне та
цілісне бачення цього ключового для історії України феномену. Своєрідність
тактики, поєднання патріотичного та злочинного, трагічного та героїчного в
діяльності командирів, отаманів, "батьків" викликає багато питань. Автори
об`єднують результати сучасних досліджень різних аспектів повстанського
руху та показують його багатогранність, неоднозначність, але разом із тим, і
значимість повстанства в історії України.

