
НАША НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА 

 

тематичний вебліографічний список 

до дня незалежності України 

 
 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ 

виняткового значення для України – Акт проголошення незалежності України. 

Верховна Рада України урочисто проголосила незалежність України та створення 

самостійної української держави – Україна. Територія України є неподільною і 

недоторканною. На території України мають чинність виключно Конституція і закони 

України. 

Цей Акт 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі. 

20 лютого 1992 року Верховна Рада Україна прийняла постанову «Про День незалежності 

України», в якій зазначалося, що Днем незалежності України вважати 24 серпня. 

 Перша Конституція незалежної Української держави була прийнята Верховною 

Радою 28 червня 1996 року. 

Ст.1 Конституції говорить: «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава». 

 

 Сьогодні, в умовах війни, коли не завжди можна звернутися до бібліотеки, ми 

підібрали і пропонуємо деякі електронні видання, перечитавши які можна зрозуміти який 

довгий і тяжкий шлях пройшла наша Україна в своєму становленні як повноцінна 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 
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 Навчально-методичний посібник з наукової дисципліни «Історія і перспективи української 

державності» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії угалузі 

права» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право» аспірантури Національного 

університету «Одеська юридична академія». У посібник включено тематичний план 

навчального курсу «Історія і перспективи української державності», який включає теми, що 

розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках 

самостійної роботи для підготовки до заліку. Навчально-методичний посібник має допомогти 

аспірантам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія і перспективи української 

державності». 
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4. Берченко Г. В. Декларація про державний суверенітет України та акт проголошення 

незалежності в аспекті доктрини конституційного блоку / Г. В. Берченко // Право та 

державне управління. - 2020. - № 4. - С. 24-30. – Режим доступу : 

http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/5.pdf 

 
Проведене дослідження свідчить про концептуальну несформованість української наукової 

доктрини й офіційної доктрини Конституційного Суду України щодо ролі, статусу та 

юридичної сили Декларації. Водночас про доктрину конституційного блоку або ж визнання 

статусу конституційних актів Акту проголошення незалежності й Декларації про державний 

суверенітет України говорити поки що зарано. Якщо ж в частини Декларації така теза 

однозначно, як мінімум, спірна, то щодо Акту проголошення незалежності прямий зв’язок із 

Конституцією очевидний. 

 

5. Білоцерківський В. Я. Історія України : навч. посібник / В. Я. Білоцерківський. - Київ : 

ЦУЛ, 2007. - 536 c. – Режим доступу : 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Bilotserkivskyi_Vasyl/Istoria_Ukrainy_vyd3.pdf 

 
У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця XX 

— початку ХХІ ст. переосмислюється історичне минуле України. В Україні перемогла 

національна революція і була проголошена незалежна Українська держава. Перемога 

визвольного руху відбулася конституційно, мирним шляхом. Це було продовженням 

українського державотворчого процесу XX ст., перерваного поразкою Української Народної 

Республіки, яка мала демократичний устрій, затверджений Конституцією. Перерваний 

тоталітарним режимом державотворчий процес відродився, отримав своє утвердження і 

наступність в «Акті проголошення незалежності України». 

 

6. Бойко О. Д. Історія України : навч. посібник / О. Д. Бойко. – Київ : Академвидав, 2006. 

- 686 c. Режим доступу : 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Boiko_2006_686.pdf 

 
У процесі підготовки цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, 

конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і 

суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків 

конкретних історичних постатей. 

 

7. Бойченко І. В. Філософія незалежної України: витоки, напрями, представники : 

монографія / І. В. Бойченко. Київ : Промінь, 2013. – 376 с. – Режим доступу : 

https://chtyvo.org.ua/authors/Boichenko_Ivan/Filosofiia_nezalezhnoi_Ukrainy_vytoky_napri

amy_predstavnyky/ 

 
Монографія містить філософський аналіз підвалин і перспектив розвитку сучасної 

вітчизняної філософської думки. На прикладі аналізу філософсько- історичного знання 

виявлено співзвучність між міфологічними витоками української філософії та постмодерними 

обставинами її нинішнього самовизначення. Представлено науково-біографічні дані щодо 

видатних представників української філософії, а також бібліографію джерел з проблематики 

методології дослідження української філософії. 

 

8. Винниченко В. Українська державність / Володимир Винниченко. – Відень : Київ, 

1920. – 32 с. – Режим доступу : 

https://diasporiana.org.ua/ideologiya/vynnychenko-v-ukrayinska-derzhavnist/ 
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9. Декларація про державний суверенітет України. Верховна Рада України. 

Законодавство України : веб-сайт. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення: 16.08.2022) 

 

10. Декларація про суверенітет України створила фундамент для незалежності - 

Зеленський. Суспільне Новини : веб-сайт. URL :  

https://suspilne.media/261290-deklaracia-pro-suverenitet-ukraini-stvorila-fundament-dla-

nezaleznosti-zelenskij/ (дата звернення: 16.08.2022) 

  

11. Іванов В. М..Історія держави і права України : підручник. / В. М. Іванов ; НАН 

України, Київ. ун-т права. -  Київ : КУП НАНУ, 2013. – 892 с. - Режим доступу : 

http://kul.kiev.ua/doc/IDPU_Ivanov.pdf 

 
 У підручнику відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія держави і 

права України» висвітлюються процеси еволюції суспільного ладу, державного устрою і права 

України від найдавніших часів до нашого сьогодення. До кожної теми додаються історико-

правові джерела, документи. 

 

12. Історія України : підручник / [О. М. Бут, М. І. Бушин, Ю. І. Вовк та ін.] ; за заг. 

ред. М. І. Бушина, О. І. Гуржія ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-

т. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2016. – 644 с. - Режим доступу : 

https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/13039/1/020063092.pdf 

 
У підручнику подано загальну характеристику історії України по періодах, висвітлено 

процес становлення української державності, широку панораму історичного минулого 

українського народу. Авторський колектив зробив акцент на політичному аспекті історії 

України. Для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

13. Історія України : підручник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, О. В. Вербовий [та ін.] ; за 

ред. Г. Д. Казьмирчука ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. університет, 

2009. - 695 с. - Режим доступу : 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Kazmyrchuk_Hryhorii/Istoriia_Ukrainy.pdf? 

 
 У підручнику проаналізовано головні віхи вітчизняної історії. Висвітлено основні 

етапи політичного, соціально-економічного, духовного й культурного розвитку українського 

народу. Проведено дослідження найважливіших періодів становлення та розвитку Української 

держави. 

 

14. Історія України : підручник / В. А. Качкан, В. М. Левандовський, О. Б. Величко [та ін.] 

; за ред. В. А. Качкана. - 2-е вид. – Київ : Медицина, 2018. - 360 с. - Режим доступу : 

https://www.medpublish.com.ua/images/pdf/str_Kachkan_Istor%20Ukr_2v.pdf 

 
 Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші періоди 

вітчизняної історії з найдавніших часів і до сьогодення. Проведено дослідження 

найважливіших періодів становлення та розвитку Української держави. 

 

15. Історія України : навч.-метод. посібник / уклад. : П. О. Бідзіля, С. С. Дідик ; М-во 

охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. сусп. дисциплін. – Запоріжжя 

: ЗДМУ, 2016. – 198 c. 

http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4285 

 
 Навчальнометодичний посібник містить програму, зміст, короткий виклад 

матеріалу курсу - Історія України, завдання для контролю та самостійної перевірки знань, 

перелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю з курсу «історія 
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України». Для поглиблення знань з тих, чи інших тем у кінці посібника подано список 

літератури, який включає у себе рекомендовані підручники, збірники документів, довідкові 

видання. 

 

16. Комарніцький О. Б. Історія України : навч. посібник / О. Б. Комарніцький ; Кам’янець-

Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 596 с. 

- Режим доступу : 

https://histua.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/istoriia-ukrainy.pdf 

 
 У посібнику висвітлюється певна проблема на різних етапах історичного минулого, 

містить матеріал довідникового спрямування, що торкається біографій визначних осіб, 

найважливіших подій, історичних термінів і понять. 

 

17. Конституція України. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-сайт. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0#Text (дата 

звернення: 17.08.2022) 

 

18. Литвин В. М. Акт проголошення незалежності України [Електронний ресурс] // 

Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / редкол. : В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН 

України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2003. - 688 с. : іл. – Режим доступу : 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=e

iu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORT

ERMS=0&S21STR=Akt_proholoshennia 

 
 Акт проголошення Незалежності України - політико-правовий документ ВР 

України, прийнятий 24 серпня 1991, яким засвідчувався новий статус Української держави. 

Цій події передувало прийняття ВР України 16 липня 1990 року Декларація про державний 

суверенітет України, якою проголошувалася самостійність, повнота і неподільність влади 

Української держави в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх 

відносинах. 

 

19. Маковська Н. В. Акт проголошення незалежності України – унікальний документ 

Національного архівного фонду. Архіви України. 2011. № 4. С. 5 - 10. URL :  

https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/01-27.pdf (дата звернення: 16.08.2022) 

 
Публікується Акт проголошення незалежності України. Характеристику унікальності 

документу, умов його створення подано на тлі короткої хроніки основних подій, які 

відбувалися після прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 

року. 

 

20. Маркова С. В. Історія України : навч.-метод. посібник / С. В. Маркова, В. О. Парандій ; 

МАУП. – Київ : МАУП, 2007. - 266 с. - Режим доступу : 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_16.pdf 

 
 Історія України - це шлях боротьби українського народу за незалежність. 

Український досвід перемог і поразок гіркий, але водночас надзвичайно повчальний для 

нинішніх поколінь українців, які вже мають змогу жити у власній державі. У сучасних умовах, 

коли держава обрала демократичний шлях розвитку, шлях побудови громадянського 

суспільства, проблематика викладання та вивчення історії має особливе значення 
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21. 30 років незалежності України: досягнення, виклики, перспективи : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 10 верес. 2021 р.) / за заг. ред. Л. Г. Комахи, О. М. Андрєєвої, 

В. А. Гошовської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. 

служби. - Київ : ННІ ПУДС КНУ, 2021. - 335 с. - Режим доступу : 

https://ipacs.knu.ua/pages/dop/273/files/5e2f5bc9-7e3f-4bb1-8017-18758fd31148.pdf 

 
 У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції вміщено тези її 

учасників, присвячені осмисленню трьох десятиліть незалежності України, а саме: 

перспективам парламентаризму в сучасних умовах; здобуткам України у державному 

будівництві та націотворенні; сучасним викликам незалежності України та забезпечення 

національної безпеки; реалізації політики регіонального розвитку в умовах децентралізації 

влади; європейській та євроатлантичній інтеграції України в умовах глобальних викликів. 

 

22. Новородовський В. В. Національні меншини України в політичних процесах (1945– 

1991): науковий дискурс : монографія / В. В. Новородовський ; НАН України, Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕнД, 2020. - 152 с.  – Режим 

доступу : 

https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Maket-monohrafyia-Novorodovskyj.pdf 

  
У монографії розглянуто науковий дискурс проблеми участі національних меншин у 

суспільно-політичному житті Української РСР 1945–1991 рр. З відновленням незалежності 

України у 1991 р. відбулися зміни підходів до розвитку наукових досліджень у гуманітарній 

сфері. Криза національного питання в радянський період активізувала пошук оптимальних 

державних рішень удосконалення етнонаціональної політики. 

 

23. Чорноволівські читання : Матеріали V Всеукр. наук. конф. (Івано-Франківськ, 15 

берез. 2019 р.) / упоряд. В. Ф. Деревінський ; Ун-т Короля Данила, Укр. ін-т нац. 

пам’яті, Ін-т історії України НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. 

– 156 с. - Режим доступу : 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Derevinskyi_Vasyl/Chornovolivski_chytannia_Materialy_V_vs

eukrainskoi_naukovoi_konferentsii.pdf? 

 
 Вячеслав Чорновіл є визначним українським мислителем і громадськополітичним й 

державним діячем, однак для багатьох залишається незнаними на сьогодні. Нерідко його ідеї 

цитуються високими державними урядовцями та політиками, але не завжди знаходять 

практичне вираження. Його вважають людиною, що вміла прогнозувати розвиток подій, 

оперативно знайти вихід з проблемних ситуацій. Як виявляється, висловлене ним не втратило 

своєї актуальності і до нині, навпаки потребує негайного впровадження. Це стосується різних 

сфер суспільного життя та державотворення. 

 

 

24. Чуткий А. І. Історія України : навч. посібник / А. І. Чуткий ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналалом. - Київ: МАУП, 2006. - 352 с. - Режим доступу : 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/istor-ukr.pdf 

 
 Навчальний посібник подає стислий виклад історії України в хронологічній 

послідовності від початків людського життя на українських теренах і до середини 2005 

року.Матеріал з окремих етапів української історії подається за регіональним принципом (це 

стосується періодів, коли історична доля деяких регіонів України була відмінною від решти 

українських земель). 
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