
 



 

Україна – це твоя Батьківщина! 

Тут живуть твої рідні, друзі і знайомі.  

Усі вони – громадяни незалежної країни. 

Розташована у центрі Європейського континенту 

на перетині шляхів між Заходом і Сходом, Північчю та 

Півднем, Україна постійно ставала об’єктом суперечок 

і воєнних зазіхань. 

Багатовікові зусилля українського народу, 

спрямовані на утвердження самостійної держави як 

повноправного суб’єкта міжнародного життя, 

увінчалися успіхом. 

30 років незалежності – знакова дата, адже 

національне відродження – мета, на яку працювало не 

одне покоління українців. Кращі із них сформували дух 

нації, який допоміг Україні здобути незалежність. 

Знаходячись на достатній історичній дистанції, 

яка відділяє нас від 1991 року, ми повинні не тільки 

прагнути неупереджено оцінювати пройдений Україною 

шлях, її досягнення у розбудові держави і 

громадянського суспільства, але й ще раз 

проаналізувати наші успіхи, проблеми і перспективи 

подальшого розвитку. 



 

 

Сокол А. В., Конечна О. М. 

Моя країна – Україна. – Чернігів: РВК 

“Деснянська правда”, 2004. – 64 с. 

Книга запрошує читачів у подорож по 

рідній країні, знайомить з історією України, 

її державним устроєм, символікою, 

природними багатствами та культурою, 

даючи цілісне уявлення про Україну як 

незалежну демократичну державу. 



 

 
Декларація про державний суверенітет 

України. Історія прийняття, документи, 

свідчення. Житомир. “Рута”, 2010. – 868 с., 

іл. 

Це видання є документально-

публіцистичною розповіддю про прийняття 

Декларації про державний суверенітет 

України у липні 1990 року безпосередніх 

учасників цієї вікопомної події. 

 

 



 

 

ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ 1991. Історія проголошення, 

документи, свідчення. У 2 т. Т. 2. – 

Житомир: Рута, 2011. – 896 с. 

До книги включені документальні 

матеріали, що стосуються процесів 1990-

1992 рр. у Верховні Раді України з 

підготовки, поступу до власної державності, 

і безпосередньо проголошення незалежності 

України. 

 



 

 

Україна за роки незалежності, 1991-

2003. – 3-є вид., переробл. та допов. – К.: 

Нора-Друк, 2003. – 560 с. 

У книзі на основі статистичного 

матеріалу узагальнені основні напрями і 

шляхи ринкової трансформації економіки 

України за роки незалежності (1991-2003 

рр.), аналізуються форми і методи 

організації інститутів ринкової 

інфраструктури, впровадження механізмів 

ринкових відносин, закладення ринкових 

засад у соціальній сфері. 

 



 

 

Україна: утвердження незалежної 

держави (1991-2001 рр.). Під ред.  

В. М. Литвина. – Київ., Видавничий дім 

“Альтернативи”, 2001. – 704 с. 

Монографія присвячена проблемам 

формування незалежної Української держави, 

аналізує суспільно-політичні, соціально-

економічні й культурні процеси 

трансформаційного періоду. Окремі розділи 

присвячені будівництву Збройних сил України та 

зовнішньо-політичній діяльності. 



 

 

Незалежність України в 

глобалізованому світі: вектори ХХЇ 

століття.: зб. матеріалів міжнар. наук. 

конф. (Київ, 22 серп. 2011 р.): до 20-річчя 

незалежності України / упоряд. Я. А. 

Жаліло, С. О. Янішевський. – К.: НІСД, 

2011. – 192 с. 

Представлено матеріали міжнародної 

наукової конференції, організованої 

Національним інститутом стратегічних 

досліджень і присвяченої питанням розвитку 

Української держави у сучасному 

глобалізованому світі. 

 



 

 

Україна: 20 років незалежності / [за ред. 

М. Б. Бучка, В. І. Кафарського, І. О. 

Андрухіва, Й. М. Гаха]. – Івано-Франківськ, 

Надвірна: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 

2011. – 276 с. 

У виданні подано в історичній 

ретроспективі основні виходи України на 

міжнародну арену, утвердження нашої 

держави у світовій співдружності народів в 

умовах сьогодення. 

  



 

 

Кіндрачук Н. М. За Україну незалежну 

(Роль Народного Руху України у здобутті 

незалежності України: 1989-1991 рр.): 

монографія / Н. М. Кіндрачук. – Івано-

Франківськ: НАІР, 2013. – 208 с. 

Монографія присвячена дослідженню ролі 

НРУ у здобутті незалежності України. В роботі 

з’ясовано внесок НРУ у формування політико-

правових та ідеологічних засад незалежної 

Української держави; розкрито основні напрямки 

діяльності організації. 

  



 

 

Дерев’янко С. М. Політико-правові 

засади референдумів в Україні: монографія, 

- Івано-Франківськ: Вид-во “Місто НВ”, 

2011, - 848 с. 

У монографії обгрунтовано політико-

правові засади референдумів – одного з 

найважливіших способів реалізації народом 

його суверенітету, провідної форми 

безпосередньої демократії в Україні. 

  



 

 

Климончук В. Й. Політичні свободи в 

українському націогенезі: Монографія / В. 

Й. Климончук. – Львів: ПАІС, 2011. – 480 

с. 

У монографії досліджено теоретичні засади 

антропологічного та інституційного вимірів 

свободи. Розкрито генезум політичних свобод від 

княжої доби до новітньої Української держави. 

Осмислено український національний політичний 

досвід з його найвагомішими цінностями – 

свободою, пошануванням гідності людини, її прав, 

та участю в інституціях самоврядування. 

  



 

Запрошуємо до перегляду!!! 

Ми раді вас бачити в 

читальному залі суспільних наук! 

 
Виставку підготували: 

Завсектором Наталя Облогіна 

Бібліотекар І категорії Іван Юречко 


