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Л 93   Людина залізної волі і високого чину: Ярослав Стецько 
[Текст]: реком. біобібліогр. посіб. / КУ «Публічна бібліотека 
Збаразької міської ради», від. інформ., реклами, удосконалення 
методики і практики бібл. роботи; уклад. Н. Сенчишин. – Збараж, 
2022. – 24 с.: фотогр. 

 
2022 рік в Тернопільській області проголошено Роком Ярослава 
Стецька. 
 

Постать Ярослава Стецька для націоналістичного руху стала 
символом витривалості, стратегічної наступальності та моральної 
незламності. Разом зі Степаном Бандерою і Романом Шухевичем 
Ярослав Стецько виступає одним із натхненників революційної 
збройної боротьби ОУН – УПА в 40-50-х роках минулого століття, – 
цієї незрівнянної героїчної маніфестації українського духу... 

Посібник адресується учителям, студентам, культурно-освітнім 
працівникам, а також усім, хто не байдужий до історії краю. 

 
 

 
Електронну версію посібника розміщено на веб-сайті КУ «Публічна 

бібліотека Збаразької міської ради»: http://www.zbarazh-
library.com.ua/writen-people.html 
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«Для людини, яка вірить у щось вище, в Бога і свою 
Батьківщину, немає страху перед стражданнями та 
жертвами в боротьбі за Правду... Своїх засад треба 

боронити безкомпромісно, у свідомості, що наша мета 
є не мир за всяку ціну, а тріумф Правди і 

справедливості. Не збереження миру, якого немає, а 
перемога ідеї волі і гідності людської та національної 

мусять стати метою вільного світу…» 
Я. Стецько “Бунт проти матеріалізму”, 1959 

 
Ярослав Стецько народився 19 січня 1912 року в 

Тернополі, що тоді належав Австро-Угорській імперії. Це 
людина, яка все своє життя присвятила справі національного 
визволення України та відродження її державності. Він став не 
тільки першим заступником провідника Організації 
українських націоналістів Степана Бандери, але й керівником 
уряду – Українського Державного Правління – та головою 
Антибільшовицького блоку народів. 

 

 
Родина Семена Стецька: син Омелян, дружина Теодозія, 

Ярослав, отець Омелян 
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Батько Ярослава був священником і 
помер, коли хлопець мав лише 11 років. З 
дитячих років Ярослав багато читав. 
Закінчив Тернопільську гімназію з 
відзнакою, після чого вступив на 
філософський факультет Львівського 
університету, водночас отримуючи освіту 
на юридичному факультеті Краківського 
університету. Саме за гімназійних і 
студентських років, як і багато інших 
українських юнаків у міжвоєнній Польщі, 
він долучився до українського 
визвольного руху: 

 «Уже як гімназійний ученик брав я 
участь у революційній діяльності. 1928 став я членом 
підпільної націоналістичної організації молоді «Юнацтво», 
якої завданням було націоналістично-революційне виховання 
молоді. Вона заправляла теж молодь до боротьби з окупацією, 
організувала саботування польських державних свят, які нам 
наказувано святкувати, як річницю створення польської 
держави, окупації Львова тощо». 

Ярослав став членом 
Української військової організації 
(УВО), а потім і новоствореної 
Організації українських націона-
лістів (ОУН). Обидві організації 
керувалися полковником Євгеном 
Коновальцем. У лавах ОУН 
Ярослав редагував періодичні 
видання «Юнацтво», «Юнак», 
«Бюлетень Крайової екзекутиви 
ОУН на західних українських 
землях». За свою проукраїнську 
діяльність був тричі заарештований 
польською владою. Пройшов через 
тортури (200 годин без сну в 
сидячому положенні), й зрештою 

Ярослав Стецько, 
гімназист 

Ярослав Стецько з братом 
та сестрою (1936 р. ) 

https://uain.press/blogs/ubyvstvo-polkovnyka-827063
https://uain.press/blogs/ubyvstvo-polkovnyka-827063
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засуджений до п’яти років ув’язнення, але відбув половину 
терміну і вийшов на волю за амністією. 

В 1940 році Ярослав Стецько підтримав Степана Бандеру, 
який утворив революційний провід ОУН (ОУН-Б). Став його 
заступником в організації. 

У червні 1941 року, вирішивши скористатися нападом 
Німеччини на Радянський Союз для відбудови Української 
держави, Стецько на чолі групи однодумців приїхав до Львова. 
Там були скликані Українські національні збори, які 30 червня 
проголосили Акт відновлення Української Держави й обрали 
Ярослава Стецька керівником уряду – Українського 
Державного Правління. Але поява незалежної суверенної 
України не входила в плани нацистських окупантів. Уже на 
початку липня вони заарештували Стецька й кинули до 

концентраційного табору Заксенгаузен під Берліном. Де він 
понад три роки, до вересня 1944-го, перебував у бункері смерті 
«Целленбау». Проте, як і ув’язнений Степан Бандера, 
відмовився відкликати Акт 30 червня. У концтаборі здоров’я 
Стецька погіршало, він страждав на ревматизм, запалення 
суглобів, хворобу шлунка. Після звільнення утік від нагляду 
гестапо і поселився в Мюнхені. Наприкінці війни потрапив під 

Ярослав Стецько і Йосип Кладочний (Варшава, лютий 1941 р.) 
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наліт американської авіації, був серйозно поранений, але 
видужав. 

Після Другої світової війни Ярослав Стецько мешкав у 
Західній Німеччині. Очолив Організацію українських 
націоналістів революційну (ОУНР) та Антибільшовицький 
блок народів (АБН), який об’єднував представників півтора 
десятка поневолених націй, що мали за мету знищення 
більшовизму і дезінтеграцію Радянського Союзу. Домігся 
створення центрів АБН у країнах Південно-Східної Азії, 
Африки та Латинської Америки. Обіймав керівні посади у 
Світовій антикомуністичній лізі та Європейській раді свободи. 
Ярослав Стецько наполягав на необхідності об’єднання зусиль 
США і Західної Европи задля успішного протистояння 
Радянському Союзові. Мав особисті зустрічі з президентами 
США Річардом Ніксоном і Рональдом Рейганом, президентом 
Франції Шарлем де Ґоллем, канцлером ФРН Конрадом 
Аденауером. Написав низку ідейно-теоретичних праць 
(«Українська визвольна концепція», «Міжнародне становище і 
українська справа», «Бунт проти матеріалізму», «Сила – 

Ярослав Стецько на конференції АБН (Тайбей, Тайвань, 1955) 
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головний аргумент проти Росії»). Найпомітнішими успіхами у 
міжнародній службі Ярослава Стецька справі визволення 
України є, між іншим, підписання домовлення з Китайською 
антикомуністичною лігою на Формозі про співпрацю і 

створення в Тайпеї місії АБН (1957-1960 рр.) і згодом – до 1971 
р. – представництва АБН, активна участь у підготовці й 
заснуванні в 1970 р. в Токіо «Світової антикомуністичної ліги», 
в якій Я. Стецько був постійним членом екзекутиви; з ініціативи 
Я. Стецька постала також Європейська рада свободи, яка обрала 
його довічним членом почесної президії ЄРС. У 1968 році 
Ярослава Стецька обрано головою Проводу революційної 
ОУН-Б, яку очолював до кінця свого життя. 

Ярослав Стецько та лідер Тайваню, Президент 
Республіки Китай Чан Кайші, жовтень 1955 року 
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«Кожна поразка Росії – наш інтерес, кожне нове 
вогнище удару з Москвою нам доцільне. Не лякаймось 
“джерел неспокоїв”, чим їх більше, тим краще. Кожен, хто 
безпосередньо б’є Москву, – робить добре діло», – казав 
Ярослав Стецько. 

Ярослав Стецько та Джордж Буш-старший 
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Ярослав Стецько пішов із життя 
5 липня 1986 року у Мюнхені. 
Похований на кладовищі 
Вальдфрідгоф, де також знайшли 
вічний спочинок Степан Бандера, 
Дмитро Дорошенко, Андрій Лівиць-
кий, Микола Капустянський та багато 
інших українських діячів. 

 

 
 

За інформ. І Литвиненка https://uain.press/blogs/yaroslav-stetsko-kozhna-
porazka-rosiyi-nash-interes-1154847  

 
 

 
Від 1946 

року Стецько був 
одружений з 
Ганною Музикою, 
яка взяла собі ім’я 
Ярослава (Слава) 
Стецько і стала 
вірною сподвиж-
ницею свого 
чоловіка. Дівчина, 
яка закінчила 

Теребовлянську 
українську гімназію, навчалась у Львівській політехніці. Вже з 
1938 року вона була членкинею ОУН. У 1943 році Ганна 
Музика була арештована німцями у Львові. У 1944 році друзі 
допомогли звільнити її з тюрми на Лонцького і, за вказівкою 
Проводу ОУН, вона виїхала за кордон. 

Могила Ярослава Стецька на цвинтарі 
Вальдфрідгоф 

https://uain.press/blogs/yaroslav-stetsko-kozhna-porazka-rosiyi-nash-interes-1154847
https://uain.press/blogs/yaroslav-stetsko-kozhna-porazka-rosiyi-nash-interes-1154847
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У цьому ж році Ганна вперше 
зустрілась із Ярославом Стецьком і, як 
писала, це було кохання з першого 
погляду. Ганна допомогла у звільненні 
пораненого Ярослава Стецька зі 
шпиталю у Чехії, який контролювали 
комуністи. Їй вдалось відвезти його в 
американську зону. Власне, Ярослав 
Стецько назвав її Славою. Це ім’я вона 
собі й взяла. У 1946 році Ярослав і 
Слава одружилися і почалось їхнє 

спільне життя, яке тривало 40 років, до дня смерті Ярослава 
Стецька від важкої хвороби. Подружжя часто змінювало місце 
проживання за кордоном із метою конспірації, ховаючись від 
радянських шпигунів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слава Стецько з 1968 року очолювала сектор зовнішньої 
політики Проводу ОУН, належала до Антибільшовицького 
блоку народів (АБН), а також була засновницею Червоного 
хреста Української повстанської армії, співзасновницею 
Європейської ради за свободу, редагувала журнали. Коли у 1959 
році був убитий провідник Степан Бандера, ОУН очолив 

Ярослава Стецько під час церемонії відкриття першої 
сесії Верховної Ради України четвертого скликання. 
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Степан Ленкавський, а з 1968 року – Ярослав Стецько, дружина 
була його правою рукою у всьому. В Україні на базі ОУН у 1992 
році вона створила Конгрес українських націоналістів (КУН). 
Цю партію очолила. На такий крок ОУН(б) пішла, щоб 
легалізувати власне становище в незалежній Україні, вести 
активну партійну діяльність, зайняти свою нішу і потрапити в 
парламент. Слава Стецько, живучи за кордоном, не прийняла 
жодне іноземне громадянство. Вона говорила, що отримає 
громадянство від незалежної України, так і сталося після 
кількох років проживання на батьківщині. І вже у 1997 році 
Слава Стецько обрана депутатом ІІ скликання, у 1998-му стала 
депутатом ІІІ скликання і зачитала присягу від усього 
депутатського корпусу, відкривши перше засідання 
новообраної Верховної Ради, як найстарша депутатка.  

12 березня 2003 року в 
Мюнхенській лікарні, де Ярослава 
Стецько перебувала на лікуванні у 
зв’язку з серцевою хворобою, вона 
відійшла у вічний світ. Її поховали на 
Байковому кладовищі в Києві. За життя 
Ярослава Стецько отримала дві відзнаки: 
звання «Почесна громадянка Львова» у 
1993 році і орден княгині Ольги ІІІ 
ступеня у 2000 році. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пам’ятна дошка Ярославі 
Стецько на одному з 

будинків в Івано-
Франківську 

Пам’ятна дошка Ярославі 
Стецько на одному з 

будинків у Яремчі 
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Погруддя Я. Стецька в  
м. Тернопіль 

Пам’ятник Я. Стецьку у 
с. Великий Глибочок 
(Тернопільська обл.) 

Погруддя Я. Стецька у  
м. Стрий 

 

Бронзовий барельєф Я. 
Стецька у с. Воля-

Задеревацька (Львівська обл.) 

Пам’ятні знаки Ярославу 
Стецьку 
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Праці Ярослава Стецька 
Стецько, Я. 30 червня 1941 [Текст]: 
проголошення відновлення державності 
України / Я. С. Стецько ; передм. Д. Донцов. 
– Торонто; Нью-Йорк; Лондон: Ліга 
визволення України ; Торонто; Нью-Йорк; 
Лондон: Орг. оборони чотирьох свобід 
України ; Торонто; Нью-Йорк; Лондон: 
Українська видавнича спілка, 1967. – 465 

с.: фото. – (Політична бібліотека Ліги визволення 
України ; ч. 26). 

 
Стецько, Я. 30 червня 19414 [Текст] / Я. 
Стецько. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 
2019. – 32 с.: фотогр. – (Звитяжці).  
 

З праці уродженця Тернополя, 
визначного українського політичного діяча, 
голови Українського Державного Правління у 
Львові і голови Проводу ОУН (Б) Ярослава 

Стецька (1912–1986), вперше виданої 1967 р. в Канаді, 
дізнаємося про історичне, політичне і державне значення 
відновлення української державності 30 червня 1941 р. у Львові 

Меморіальна дошка  
Я. Стецьку та його 

дружині від  
Президента України, 

Цеппелінштрасе в 
Мюнхені (встановлена в 

2008 р.) 
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і створення українського уряду. У цій книжці уважний читач 
знайде відповіді на дражливі питання контактів українського 
політичного проводу з нацистами на початку радянсько-
німецької війни, участі українців у військових формуваннях 
Третього Рейху, причин розбіжностей у їхніх взаєминах, 
загострення українсько-німецьких взаємин унаслідок 
проголошення Української Держави на чолі з Я. Стецьком. 
Книга є збірником власне спогадів і міркувань самого Я. 
Стецька, а також текстів-роздумів багатьох інших провідних 
діячів. Для істориків, політиків, державних управлінців, усіх, 
хто вболіває за розвиток сучасної України з опертям на 
історичні підвалини національного державотворення. 

 
Стецько, Я. Дві революції [Текст]: ідеологія і 
політологія / Я. Стецько. – Київ: ЦК «Азов», 
2015. – 16 с.: фотогр.  

 
У праці «Дві революції» читач знайде 

відповідь на ключове питання для Українського 
націоналізму: «Що необхідно для перемоги Ідеї 

Нації?». Автор розкриває питання єдності національної еліти з 
народною більшістю та виняткової важливості цієї взаємодії 
для здійснення революційних процесів. Революція має дві 
компоненти: соціальну і національну. Про практичну 
реалізацію означених принципів, конструктивний досвід наших 
попередників та висновки з нього читач має змогу дізнатись на 
сторінках цієї книги. 
 

Стецько, Я. Київ проти Москви [Текст]: зб. 
праць / Я. Стецько. – Київ: Укр. видавнича 
спілка, 2021. – 634 с. 

 
До збірника праць провідного діяча ОУН 

Ярослава Стецька увійшли його маловідомі 
статті світоглядово-ідеологічного, теоретичного 
і публіцистичного характеру. Книга 

рекомендується дослідникам історії національно-визвольних 
змагань. 
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Стецько, Я. Українська визвольна концепція 
[Текст]: твори / Я. Стецько. – Мюнхен: Вид. 
укр. націоналістів і Укр.  Ін-ту політич. освіти 
в Мюнхені, 1987. – Т.1. – 528 с. 

 
 

 
Стецько, Я. Українська визвольна 
концепція [Текст]: твори / Я. Стецько. – 
Мюнхен: Вид. укр. націоналістів і Укр.  
Ін-ту політич. освіти в Мюнхені, 1991. – 
Т.2. – 467 с. 
 

 
Шляхи, що ведуть до волі і самостійності народу, можуть 

бути, звичайно, різними. Але боротьба за ідеал волі й 
самостійності починається від усвідомлення прав цього народу. 
Знову ж усвідомлення кристалізується в щоденному житті, воно 
утверджується вихованням у родині і суспільстві. Звідси 
постійна дискусія про якість еліти, тобто тих, які виховують, 
направляють, керують. Власне цим питанням і присвячені 
перші статті Ярослава Стецька на ідеологічні теми. У них він 
підкреслював, що від якості еліти залежать форми виховання і 
високий рівень свідомості народу. Еліта вливає в народ хотіння 
бути народом, волю діяти, вона стимулює діяльність народу. 
Ярослав Стецько вважав, що націоналістичний рух найкраще 
може мобілізувати сили народу «на всіх ділянках життя» і 
творити «свої форми, свій зміст суспільного життя».  
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Про життєвий шлях Ярослава 
Стецька 

 
 

Баган, О. Ідея і чин Ярослава Стецька 
[Текст] / Я. Стецько. – Київ, 2008. – 164 с.: іл.  

 
Пропонований нарис дає цілісний огляд 

науково-популярного плану біографії та 
діяльності Я. Стецька, його ідеолого-
публіцистичній творчості. У книзі вперше 
здійснена спроба вибудувати концептуальний 
ідейний каркас теоретичної спадщини 

визначного націоналіста.  
 

Мельничук Б. Великий українець із 
Тернопілля Ярослав: життєвий шлях 
Провідника ОУН [Текст] / Б. Мельничук, М. 
Сагайдак, В. Уніят. – Тернопіль: Астон, 
2010. – 175 с. 
 
Ця книга є першим науково-популярним 
виданням, у якому на основі спогадів, архівних 

документів та інших матеріалів висвітлюється життєвий шлях 
Голови Українського Державного Правління, Провідника ОУН 
і Президента Антибільшовицького блоку народів Ярослава 
Стецька. Щедро проілюстроване документальними світлинами 
видання буде корисним для істориків, краєзнавців, громадсько-
політичних діячів, викладачів, учителів, студентів та учнів, усіх 
тих, хто цікавиться історією рідного краю і національно-
визвольних змагань українського народу. У книзі використані 
світлини з фонду Історико-меморіального музею Ярослава і 
Слави Стецьків у с. Великий Глибочок Тернопільського району. 
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Стецько, С. Жінка, яка творила незалежну 
Україну [Текст]: автобіогр. / Слава 
Стецько; літ. запис Д. Куделя. – Київ: 
Ярославів Вал, 2021. – 200 с.: іл. 

 
Соратниця провідника ОУН Степана 

Бандери, дружина ідеолога ОУН Ярослава 
Стецька і новообрана лідерка оунівців 
приїхала в Україну на постійне проживання на 

початку 90-х. На батьківщину повернулась жінка з 
європейською освітою - закінчила правничий факультет 
Мюнхенського університету, магістр політичних наук зі 
знанням англійської, німецької французької, польської, 
іспанської, італійської, словацької, білоруської, хорватської 
мов, вихована у системі юнацтва ОУН, сформована 
провідниками ОУН, яка боролася в еміграції за незалежність 
України і розвал СРСР.  
 

Яневський, Д. Бандера. Шухевич. 
Мельник. Коновалець. Стецько. 
Сташинський. Судоплатов. Портрет на тлі 
епохи [Текст] / Д. Яневський. – Київ: 
Фоліо, 2021. – 512 с.: іл.  
 

Яку Українську Самостійну Соборну 
Державу хотіли бачити, про яку мріяли і за 
яку гинули в незліченній до сьогодні кіль-

кості ті, хто називали себе «українськими націоналістами»? 
Якою бачили її Провід ОУН і прихильники Степана Бандери? 
Чи можна було створити її в умовах нацистської та радянської 
окупацій? Конфлікт навколо персони Степана Бандери 
роздмухується зацікавленими політичними та окремими 
представниками псевдонаукових кіл у сучасних Україні, Росії 
та Польщі, зводиться до примітивного: «за» чи «проти»? І за 
будь-якого з двох варіантів людина, яка відповідає, 
автоматично потрапляє в табір навіть не опонентів – кровних 
ворогів. 
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Ця книга про людей, які загинули. Написати і зрозуміти 
їхню історію — означає написати та зрозуміти історію і нашої 
країни, і її народу, зрозуміти історію тисяч українських родин, 
історію землі, просоченої людською кров’ю. 
 

Яневський, Д. Проект «Україна». 30 червня 
1941р., акція Ярослава Стецька [Текст] / Д. 
Яневський. – Харків : Факт, 2013. – 283 с. 
 

Дослідження доктора історичних наук, 
журналіста, телеведучого Данила Яневського 
– для тих українців, які мають бажання 
дізнатися, чим було проголошення Акта 
відновлення Української держави: звитяжним 

вчинком українських патріотів, інтригою німецьких спецслужб 
чи частиною детально продуманого плану націоналістів. 
Проаналізувавши відомі на сьогодні документальні публікації, 
спеціальні дослідження, архівні матеріали фондів Українського 
Національного Музею (Чикаго) та Наукового Товариства імені 
Т. Шевченка (Нью-Йорк), автор малює альтернативну до 
існуючої картину створення Організації українських 
націоналістів, її ролі та місця в історії передвоєнної Європи, 
з'ясовує її чисельність, відновлює імена реальних керівників та 
натхненників, творців та погребенників ОУН, форми їхньої 
«співпраці» зі спецслужбами різних країн, джерела 
фінансування. У центрі документального розслідування – 
питання про легітимність Акта 30 червня 1941 р., обставини 
його народження та проголошення, політичний вплив на 
український національний рух за умов німецької окупації. 
  

***** 
Вірність Україні [Текст]: Ярослав і Ярослава Стецьки // 
Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України. – Київ, 2005. – С. 
61-62. 
Рог, В. Вічний син України [Текст] // Рог, В. Життя для України 
/ В. Рог. – Київ, 2003. – С. 42-45. 
Сагайдак, М. Меморіально-музейний комплекс Ярослава 
Стецька. Освячення пам’ятника Ярославові Стецьку [Текст] 
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// Сагайдак, М. Історія села Великий Глибочок – батьківщини 
Ярослава Стецька / М. Сагайдак. – Тернопіль, 2018. – С. 179-
182. 
Полянський, О. Ярослав Стецько і його концепція 
національно-визвольної боротьби [Текст] // Полянський О. 
Історичні силуети / О. Полянський. – Тернопіль, 1998. – С. 61-
68. 

***** 
Дригуш, Б. Про Ярослава Стецька [Текст] / Б. Дригуш // 
Вільне життя. – 2007. – 20 жовт. – С. 3. 
Каменюк, О. Син України [Текст] / О. Каменюк // Вільне життя. 
– 2012. – 20 січ. – С. 6. 
Липовецький, С. Людина «залізної волі» : 19 січня 
виповнилося 100 років від дня народження Ярослава Стецька 
[Текст] / С. Липовецький // День. – 2012. – 20-21 січ. – С. 12. 
Олещук, І. Борець за волю України [Текст] : [до 105-ї річниці 
від дня народж. Ярослава Стецька] / І. Олещук // Вільне життя. 
– 2017. – 13 жовт. – С. 2. 
Олещук І. Ярослав Стецько – мужній борець за волю України 
[Текст] / І. Олещук // Тернопіль вечірній. – 2012. – 18 січ. – С. 5. 
Рог, В. Вірний син України [Текст]: до 90-ліття з дня 
народження Ярослава Стецька» // Народна газета. – 2002. – № 3 
(530). – 24.01-30.01.  
Сагайдак, М. Улюбленець однокласників, захисник 
скривджених [Текст]: [маловідомі сторінки дитинства та 
юності Ярослава Стецька] / М. Сагайдак // Вільне життя. – 2014. 
– 7 лют. – С. 5. 
Садовська, Г. Нема пророка у своїм краю ? [Текст] / Г. 
Садовська // Вільне життя. – 2005. – 16 берез. – С. 4. 
Уніят, В. Життя Провідника: маловідомі факти [Текст] / В. 
Уніят // Нова Тернопільська газета. – 2012. – 25-31 січ. – С. 5. 
Хаварівський, Б. Стратег української визвольної боротьби 
[Текст] / Б. Хаварівський, Г. Грещук // Свобода. – 2002. – 29 січ. 
– С. 3. 
Ярослав Стецько. Політичний і державний діяч [Текст] // 
Визначні постаті Тернопілля. – Київ, 2003. – С. 192-193. 
 

***** 
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Горохівський, Л. 100 років від дня народження Ярослава 
Семеновича Стецька [Текст] / Л. Горохівський // Література до 
знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2012 рік : 
бібліогр. покажч. / Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека; уклад. М. Друневич. – Тернопіль, 2011. – С. 24-25. 
Грещук, Г. Тернопільщина вшановує пам’ять Ярослава 
Стецька [Текст] / Г. Грещук // Тернопілля, 97. – Тернопіль, 
1997. – С. 
Зі словом до українського народу. До 100-річчя від дня 
народження Я. С. Стецька (1912-1986) [Текст] // Календар 
знаменних і пам’ятних дат. – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-69. 
 Мельничук, Б. Стецько Ярослав Семенович [Текст] 
// Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / 
редкол.: Г. Яворський [та ін]. – Тернопіль, 2008. – Т. 3. П – Я. – 
С. 351-352. 
 Пономарьов, В. Стецько Ярослав Семенович // Політична 
енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал 
(заст. голови) [та ін]. – Київ, 2011. – С. 690  
Стасюк, О. Й. Стецько Ярослав Семенович // Енциклопедія 
історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін].; 
Інститут історії України НАН України. – Київ, 2012. – Т. 9: 
Прил – С. – С. 854. – 944 с. : іл.   
Стецько Ярослава Йосипівна. Стецько Ярослав Семенович 
[Текст] // Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки : довід.-
бібліогр. вид. /авт.-упоряд. В. Болгов; ред. кол.:. О. Бенч, В. 
Гладун [та ін.]. – Тернопіль, 2004. – С. 195-197: фотогр. 

 
***** 

110 років тому народився Ярослав Стецько [Електронний ресурс] 
/ підгот. О. Кохан // Міст. Національний музей історії України. – 
Електрон. текст. та граф. дані. – [Україна], 2022. – Режим доступу: 
https://nmiu.org/tsoho-dnia/2615-110-rokiv-tomu-narodyvsia-
yaroslav-stetsko, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. – Опис 
зроблено 02.02.2022. 
110-річчя з дня народження Ярослава Стецька: у Тернополі 
вшанували пам’ять українського націоналіста [Електронний 
ресурс] // Терен. – Електрон. текст. та граф. дані. – [Україна], 2022. – 
Режим доступу: https://teren.in.ua/news/110-richchya-z-dnya-

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://corp.nbuv.gov.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Stetsko_Y_2
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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