
© НБ ХНМУ, 2021



Конституція та державні символи України :

збірка нормативних документів. – Київ :

Видавнича група КМ-БУКС, 2019. – 112 с.

342.4(477)

К

До збірки входить текст Конституції України зі

змінами станом на 1 березня 2018 р., а також інші

нормативні документи нашої держави: Постанова

Верховної Ради України «Про Державний Герб

України», Постанова Верховної Ради України «Про

державний прапор України», Закон України «Про

Державний Гімн України» тощо.



Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних

епох : державотворчий процес

1985–1999 рр. / Ю. М. Алексєєв,

С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко ; рец. :

В. М. Даниленко, В. В. Мусієнко. – Київ :

ЕксОБ, 2000. – 295 с.

63.3(4Укр)63
А

Наведено об'єктивний аналіз становлення

демократичного ладу і ринкової економіки нашої

держави та хід утвердження незалежної України,

яка спирається на всю тисячолітню

державотворчу традицію українського народу.

У восьми лекціях проаналізовано національно-духовне відродження і

державотворчий процес в Україні та офіційні документи і матеріали

1989-1999 рр.



Плохій С. Брама Європи : історія України від

скіфських воєн до незалежності / С. Плохій ;

пер. Р. Клочко ; худож. М. Тітов. – 2-ге вид. –

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. –

496 c.

94(477)

П

Довготривала історія України від часів Геродота

до занепаду СРСР цікаво і доступно розкрита

автором. І дозволяє поглянути на історичні події та

усвідомити яку позицію посідає Україна в світі і

чому так сталося. Головний задум авторитетної новаторської книжки, що історія

допоможе зрозуміти сучасність і в такий спосіб вплинути на майбутнє.



Удовиченко О. І. Україна у війні за

державність : історія організації і бойових дій

Українських Збройних Сил 1917–1921 /

О. І. Удовиченко. – Київ : Україна, 1995. – 206 с.

63.3(4Укр)6
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Ця книга в нашій країні тривалий час була під

забороною, вперше побачила світ у Канаді в 1954 р.

Видання, опираючись на солідну документальну

основу, розкриває роль Українських Збройних Сил у

боротьбі за нашу державність у 1917-1921 рр.

Автор, безпосередній учасник подій, детально аналізує трагедію під Крутами,

маловідомі факти мирних переговорів української делегації у Брест-Литовську,

стан Української Армії тощо.



Грабовський С. Нариси з історії

українського державотворення /

С. Грабовський, Л. Шкляр, С. Ставрояні. –

Київ : Генеза, 1995. – 608 с.

63.3(4УКР)
Г

Показано основні етапи історії української

державності від найдавніших часів до сучасності.

Це одна з перших спроб аналізу політичної історії

та політичних ідей, на які спиралось українство в

боротьбі за створення власної держави.



Горєлов М. Є. Цивілізаційна історія України /

М. Є. Горєлов, О. П. Моця,

О. О. Рафальський ; Національна академія

наук України, Інститут політичних

і етнонаціональних досліджень

ім. І. Ф. Кураса, Інститут археології. – Київ :

ЕксОБ, 2005. – 631 с.

63.3(4УКР)

Г

Подано стислий нарис цивілізаційної історії

України від Київської Русі, трансформації у складі

Литовсько-Польської держави та Речі Посполитої,
козацької в добу Богдана Хмельницького, української у складі Польщі, Австро-

Угорщини, Радянського Союзу та виникнення сучасної в незалежній Україні.

Зроблено акцент на державних формуваннях, які в різні часи існували на

території сучасної України.



Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть

(1991–2000 рр.) / В. М. Литвин. – Київ :

Альтернативи, 2000. – 360 с. – (Україна крізь

віки. Т. 14).

63.3(4Укр)
Л

Чотирнадцятий том серії «Україна крізь віки»

присвячений першому десятиліттю історії

незалежної України: передісторії здобуття

незалежності від Декларації про державний

суверенітет, розпаду СРСР до Акту

Проголошення незалежності України, референдуму. Показано складності

економічного і політичного розвитку перших років самостійності, ознайомлено з

формуванням законодавчої бази, економічним становищем держави, розбудовою

армії, основними напрямками соціальної політики.



Нагаєвський І. Історія української держави

двадцятого століття / І. Нагаєвський ; ред.

В. Ф. Гужва. – Київ : Український письменник,

1993. – 413 с.

63.3(4УКР)6
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Книга висвітлює історичні події в Україні,

складності і суперечливості боротьби за її

державність в часи Центральної Ради, Гетьманату,

Директорії (1917-1921 рр.). Автор знайомить з

новою історичною концепцією і оцінками того періоду, здебільшого діаметрально

протилежними до радянської історіографії, висловлює впевненість, що Україна

могла стати незалежною ще тоді.



Грушевський М. С. На порозі Нової України:

Гадки і мрії / М. С. Грушевський ; ред.

В. П. Плачинда. – Київ : Наукова думка, 1991. –

128 с.

63.3(4УКР)
Г

Збірник статей і промов українського вченого і

державного діяча, голови Центральної Ради

України, Михайла Грушевського, написаних і

виголошених протягом 1917-1918 рр. Автор
розкриває історичну неминучість перемоги українського народу в боротьбі за

державність і незалежність, окреслює напрями розвитку всіх сфер життя Нової

України, характеризує її державні символи, грошову одиницю, новий

адміністративний поділ, наводить демократичні здобутки Української Народної

Республіки.



Кульчицький С. За лаштунками

Акту проголошення незалежності

України Верховною Радою УРСР //

Світогляд. – 2018. – № 3. – С. 7–15.

Наведено аналіз політичної ситуації в

країні в кінці 80-х років, курс на

«перебудову», перші вільні вибори до

Верховної Ради УРСР та місцевих рад.

«...Враховуючи докорінні зміни, що

сталися зараз у країні, ми маємо
також переглянути наші позиції відносно змісту

Союзного договору. Україна може вступити

лише в такий Союз, перебування в якому

виключало б найменшу можливість зазіхань будь-

кого на наш державний суверенітет…»



Ложкін Б. Четверта республіка : Чому Європі

потрібна Україна, а Україні – Європа /

Б. Ложкін, В. Федорін ; худож.-оформлювач

С. Лисенко. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо,

2016. – 252 с.

94(477)"1991/..."
Л

Революції гідності – одна з найдраматичніших

сторінок в історії нашої країни – вирішувалась доля

української державності. Автор аналізує причини,

об’єктивно оцінює поточну ситуацію в країні,

висловлює думки як зробити реформи успішними і

відновити міцну державу. «Четверта республіка» – це книга про повернення

України до європейської сім’ї народів, про те, що вже зроблено, і про те, що

доведеться ще зробити.



Касьянов Г. В. Україна 1991–2007: нариси

новітньої історії : фотоматеріали надані

редакцією газети «Голос України» /

Г. В. Касьянов. – Київ : Наш час, 2007. – 432 с.

63.3(4Укр)
К

Яскравий досвід індивідуального історичного

дослідження, яке охоплює період «новітньої

історії» України з 1990 до 2006 р. Використано дані

української та зарубіжної преси, офіційної
статистики, мемуари й виступи політиків і громадських діячів. Матеріали викладені

у жанрі історичних нарисів, що переплітаються і доповнюють один одного:

внутрішньополітичне життя, економічні і соціальні зміни, державне будівництво і
формування нації, зовнішня політика.



Круглий стіл «До 26-ї річниці державної

незалежності України: тенденції змін

громадської думки» (22 серпня 2017 року,

Інститут соціології НАН України) //

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –

2017. – № 4. – С. 208–212.

У доповідях розглянуто зміну настрою

українців за роки незалежності: чого українці

боялися найбільше раніше, чого – зараз; як

змінилося соціальне самопочуття громадян;

міграційні настрої наших співвітчизників; чи

відбулися зміни громадської думки відносно

вступу України до різних альянсів.



Чорний В. Українське суспільство на

сучасному етапі: виклики та загрози //

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –

2019. – № 3. – С. 179–193.

Наведено аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз

та викликів, що постають перед Україною на

сучасному етапі з урахуванням досвіду нових

незалежних держав. Обґрунтовано необхідність

модернізації всіх сфер життєдіяльності

українського суспільства. Це дасть змогу зберегти

суверенітет і сприятиме розбудові незалежної

України.



Заговора М.

Агатьєва В.

Товпинець Н.
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