
  

 

 
 

 

 

День захисників і захисниць 
України 

День захисників і захисниць України — державне свято 

України, що відзначається 14 жовтня (водночас зі святами 

Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського 

козацтва). Започатковано 14 жовтня 2014 року 

президентським указом із назвою День захисника України. 

З 2015 року є державним святом і неробочим днем. 14 липня 

2021 року Верховна рада перейменувала свято на «День 

захисників і захисниць України»  

Передумови 

Потреба у загальнодержавному святі про захисників України 

особливо гостро постала після російської окупації Криму та 

початку воєнних дій на території Донецької та Луганської 

областей. Сотні полеглих бійців за Україну потребували 

гідного вшанування з боку суспільства й держави. Також в 

українському суспільстві внаслідок реакції на російсько-

українську війну підсилилися тенденції декомунізації — 

відмови від радянських символів і свят. 

Президент Порошенко встановив щорічно 14 жовтня 

відзначати День захисника України та скасував святкування 

Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за часів СРСР як 

«День радянської армії і Військово-морського флоту». 

 «В багатому на подвиги літописі українського воїнства 

безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я 

наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято 

за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми 

будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!» 

- Петро Порошенко, 24 серпня 2014. 

Дата 14 жовтня вибрана не випадково: цього дня 

відзначається християнське свято Покрови Пресвятої 

Богородиці, а у 1999 році встановлений і День українського 

козацтва. 

З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського 

козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на 

свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій 

обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Образ 

козака як українського лицаря і захисника рідної землі 

близький кожному українцю. 

Вже у ХХ столітті козацькі традиції боротьби за 

незалежність України наслідували вояки Армії УНР та 

Української повстанської армії. І не випадково днем 

офіційного створення УПА було обрано свято Покрови. Таким 

чином, цілком логічно, що цього дня давнє героїчне минуле 

України поєдналося з героїчним теперішнім. 
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Сила нескорених 

Саме під таким гаслом — «Сила 

нескорених» — українці вперше 

відзначали свято Дня захисника 

України 14 жовтня. 

10 жовтня 2015 року  

Президент України Петро 

Порошенко під час виступу на 

Всеукраїнському форумі 

учасників антитерористичної 

операції зазначив, що саме силу 

нескорених продемонстрували 

українські воїни, які 

відстоюють незалежність та 

суверенітет України у війні з 

російським агресором. 
 
"Слава Україні! – Героям слава!" 

 

 

 

 

 


