
 
//uk.wikipedia.org Україна у Першій світовій 

війні; 

//archive.org/stream/zvelykoevropei00vniu#page/

n9/mode/2up З великої европейської війни. З 

ілюстраціями і урядовим списом убитих і 

ранених жовніроів-русинів. Нью-Йорк 1915; 

//militera.lib.ru/h/kersnovsky1/15.html  
Керсновский А. А. История Русской армии 

Глава XV. Мировая война; 
Працю А. А. Керсновcького не можна назвати 

фундаментальною, це скоріш нариси з історії армії, 

здебільшого про початок минулого століття. У цьому 

виданні книга вийшла в 4-х томах, на Мілітері вони 

зведені для зручності воєдино; 

//oldru.com/army/15_03.htm Галицийская битва: 

глава из книги «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

АРМИИ» А. А. Керсновский; 

//ukrmap.su/uk-uh10/260.html  Україна в першій 

світовій війні (1914–1917 рр.)(багато фото); 

//jennimar.te.ua/khod_sobitii_pervoi_mirovoi_voi

ni.html Хід подій Першої світової війни на 

сайті Енциклопедії військових кораблів; 

//mestectvo.com/istoriya-ukraini/1-st-war.html 
Україна у першій світовій війні на сайті 

«Історія цивілізацій»; 

www.grwar.ru/library/index.html Головин Н. Н. 

Из истории кампании 1914 г. Дни перелома 
Галицийской битвы (1-3 сентября нового 

стиля). Париж, 1940; 

www.grwar.ru/library/index.html 
Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 1. 

Період від оголошення війни до початку вересня 

1914 Перше вторгнення російських армій у Сх. 

Пруссію і Галицька битва. М., 1922. Склав 

Цихович Я. К.; 

 www.grwar.ru/library/Beloy-

Galicia/index.html Белой А. Галицийская 

битва. М. 1929; 

www.grwar.ru/library/Vetoshnikoff/BB_03.ht

ml Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. 

Оперативно-стратегический очерк. М. 1940;  

//internetwars.ru/BOOKS/Brusilov/Brusilov.ht

m А. Брусилов "Мои воспоминания" 
Олексій Олексійович Брусилов (1853-1926) учасник 

двох воєн - російсько-турецької 1877-78 рр. і першої 

світової 1914-1918 рр.. Напевно, кожен знає, що з 

ім'ям Брусилова пов'язана найяскравіша перемога сил 

Антанти в 1916 році - розгром австро-угорських 

військ Південно-Західним фронтом - Брусилівський 

прорив; 

//chapaev.ru/books/Svechin-i-dr-_Velikaya-

zabytaya-voyna/  Свечин и др. Великая 

забытая война. М.:Яуза, Эксмо: 2009 (читать 

онлайн); 

www.ex.ua/3139389   Бахтурина А. Ю. 

Политика Российской империи в Восточной 

Галиции в годы Первой мировой войны 
У монографії вперше у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії розглядається історія рішення  т. з . 

«польського» і «українського» питань у контексті 

політики зміцнення східно - європейських кордонів 

Російської імперії напередодні і в роки Першої світової 

війни. Особливості політики самодержавства у Східній 

Галичині досліджуються на широкому 

загальноісторичному тлі з урахуванням факторів 

ідеології війни, зовнішньополітичної кон'юнктури , 

майбутнього переділу світу і прагнення «малих народів» 

до формування національної державності. Вперше в 

науковий обіг вводяться унікальні архівні документи. 

Призначена для фахівців. Викладачів вузів , аспірантів та 

всіх хто цікавиться історією України та Росії;  

 
//latvjustrelnieki.lv/ru/knigi-95937/n-e-kakurin-i-

i-vatsetis-grazhdanskaja-vojna-19181921-105983 
Какурин Н. Е., Вацетис И. И.  Гражданская 

война. 1918–1921. Глава 14. Украинская 

операция белополяков. Березинское сражение. 

Контрманевр красных армий на Украине 
Ця книга - одне з перших досліджень з історії 

Громадянської війни, написане і уточнене великими 

військовими фахівцями в кінці 1920-х рр.., Більшість з 

яких були репресовані. Вони зуміли більш реально 

підійти до оцінки подій, ніж багато наступні історики. 

Їхня праця досі залишається одним з найбільш 

об'єктивних досліджень з даної проблеми; 

//padabum.com/d.php?id=48001 Какурин Н. Е., 

Меликов В. А. Гражданская война в России: 
Война с белополяками 
Радянсько-польська війна 1920 є одним з найбільш 

маловідомих епізодів Громадянської війни в Росії. Ця 

війна цікава з точки зору стратегічного розгортання сил, 

організації взаємодії фронтів, стратегічного планування 

та управління військами. Цінність цієї монографії 

полягає в тому, що автори вперше ввели в науковий обіг 

багато архівних документів, в тому числі і польські 

джерела,  
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а також у тому, що в ході роботи над працею вони 

розмовляли з багатьма учасниками описуваних подій. 

Важливий ще один фактор - це час написання 

монографії. Автори працювали над нею по свіжих слідах 

подій , в період , коли можна було вільно висловлювати 

свої думки , не побоюючись за наслідки. Автори 

об'єктивно розглянули загальний хід військових дій , 

розкрили основні причини невдач військ Червоної Армії, 

проте з міркувань політичного характеру загальних 

уроків і висновків з Польської кампанії вони не дали, - 

надавши читачам можливість зробити це самостійно, 

спираючись на наведену фактологію; 
//oldnewspapers.com.ua/node/101 Перед 25-ти 

роками: Наслідки погрому австрійської армії 

над Гнилою Липою (публікація Діло, 1939 рік, 

31 серпня); 

//rogatyn.info/?m0prm=40&showItem=80 
Військові операції під час Галіційської битви на 

Рогатинщині; 

//unknownwar.info/-_341/ Р. Коваль. Перша 

cвітова війна в долі українського народу; 

http://udec.ntu-

kpi.kiev.ua/lspace/history_ukr_10/schedule.nsf/0/

e7ddc28dab8c1d47c225715e0044ba97?OpenDoc

ument Наслідки Першої світової війни для 

України; 

http://histans.com/JournALL/pro/16/1/19.pdf 
Олександр Реєнт Україна в першій світовій 

війні: сучасні науково-методологічні акценти  

http://ah.milua.org/peter-jung-darko-pavlovic-

the-austro-hungarian-forces-in-world-war-i 
«Австрийская армия в Первой мировой войне 

1914–1916 гг.» 
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