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Передмова
Серед проблем, які є актуальними і постійно хвилюють усі народи світу,
від античності і до сьогодення, найбільш значущою є проблема свободи,
незалежності та суверенності держави. Незалежність нашої держави – подія,
омріяна віками українським народом.
16 липня 1990 року Верховна рада УРСР під тиском демократичної
опозиції та масових вуличних демонстрацій ухвалила Декларацію про
державний суверенітет України, а 24 серпня 1991 року було прийнято Акт
проголошення незалежності України.
Остаточне утвердження України як незалежної держави відбулося 1
грудня 1991 року, коли понад 90 відсотків громадян підтримали цей вибір на
Всеукраїнському референдумі.
І сьогодні спільним завданням для нашого суспільства і держави є
збереження незалежності і єдності України, державного суверенітету,
продовження обраного українським народом і закріпленого у Конституції
шляху європейського розвитку. Не менш важливими завданнями є
продовження реформ, спрямованих на економічне зростання, боротьбу з
корупцією, на досягнення справедливості у судочинстві та інших.
Представляємо черговий випуск бібліографічного покажчика «Україна –
незалежна, демократична держава», який присвячено 28-й річниці
незалежності України. Посібник містить документальний масив джерел із
заявленої тематики за 2017-2019 роки.
Зібраний матеріал надрукований в Україні українською та російською
мовами. У посібнику відображено книги, брошури та статті з періодичних
видань. У випадках, коли назва не розкриває змісту публікації, подано стислі
довідкові та уточнюючі анотації. Загальна кількість бібліографічних записів
становить 158 позицій. Відбір літератури закінчено 15 серпня 2019 року.
Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання», слова та
словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та
правила».
Структурно видання складається з передмови та 9 тематичних розділів. В
середині розділів література розташована наступним чином: офіційні

документи, книги за алфавітом прізвищ авторів або назв, статті з періодичних
видань за зворотною хронологією.
Бібліографічний посібник стане у пригоді дослідникам, краєзнавцям,
освітянам, студентському та учнівському загалу, працівникам бібліотек.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу
відділу наукової інформації та бібліографії бібліотеки.
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Рафальський, І. О. Національно-державне самовизначення України:
внутрішні чинники та зовнішні впливи : монографія / Ігор Олексійович
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Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України ; Ніжин : Лисенко М.
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«Червоні лінії» української Незалежності // Шлях перемоги. — 2019. —
15 трав. (№ 20). — С. 1.

Публікація підготовлена Громадською ініціативою «Захисти Україну».
Окреслено здобутки України за роки незалежності, які ні в якому разі не
можна втратити: євроінтеграція, реформування сектору національної
безпеки, енергетична безпека, децентралізація, новостворена Православна
церква України, українізація інформаційного простору тощо.
Зятьєв, С. Іван Плющ: «16 липня 1990 року я поставив питання
Декларації на голосування, завмерши у тривожному очікуванні» / Сергій
Зятьєв // Народна армія. — 2018. — 12 лип. (№ 28). — С. 20.
Красівський, З. «Перекидаємо живий міст» : виступ на Установчому зборі
Об’єднання «Державна самостійність України» (ДСУ), 8 квіт. 1990 р. /
Зіновій Красівський // Шлях перемоги. — 2018. — 16 трав. (№ 20). — С. 6.
На захист історичної правди // Голос України. — 2018. — 3 лют. (№ 23).
— С. 6.
Асоціація народних депутатів України заявила про свою «рішучу незгоду
з перекрученнями здобуття державної незалежності України у 1991 році з
боку вищих органів державної влади країни, закріпленими в законах
України».
Здоровило, Т. «У 1991 році нам вдалося випростатися» : як «падав» Союз
та творилася українська незалежність очима безпосередніх учасників тих
подій / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2017. — 5 груд. (№ 145). — С.
6.
Зятьєв, С. «Так, підтверджую акт проголошення незалежності України» :
1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому
громадяни абсолютною більшістю голосів висловилися за побудову
незалежної України [24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт
проголошення незалежності України та постановила провести 1 грудня
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парламентаріїв] / Сергій Зятьєв // Народна армія. — 2017. — 30 листоп. (№
48). — С. 20.
Сенчихин, В. 26: постскриптум в интерьере статистики : итак, Украина
отпраздновала 26-летие независимости. Каких успехов достигла наша страна
за эти годы на политическом и экономическом фронтах и как изменилась
жизнь украинцев? / Владимир Сенчихин // 2000: еженедельник. — 2017. — 815 сент. (№ 36). — С. С4.
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независимости / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2017. — 28 авг.
(№ 35). — С. 2.
Умови для досягнення справжньої економічної та політичної
незалежності України.
Кравчук, Л. Таємниці нашої Незалежності : від проголошення
Незалежності до визнання першою іноземною державою минули довгі 99
днів. I мало хто знає, що в цей час коїлося за дипломатичними кулісами /
Леонід Кравчук, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Анатолій Зленко ;
бесіду вів Андрій Ганус // Експрес. — 2017. — 24-31 серп. (№ 62). — С. 1,
3,4.
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парламентсько-президентській республіці, саме керівники держави
визначили її курс протягом усього періоду її становлення та розвитку / Євген
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24 серп. (№ 34). — С. 12.
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країни / підготували Наталія Малімон, Олеся Шуткевич, Іван Антипенко //
День. — 2017. — 23-24 серп. (№ 148-149). — С. 4-5.
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що недостатньо здобути незалежність, її ще треба захистити / Андрій
Омельницький // Львівська Пошта. — 2017. — 23 серп. (№ 66). — С. 5.

Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, або Покликані
свободою : 26 років тому Верховна Рада урочисто проголосила незалежність
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Проаналізовано історичний шлях здобуття Україною незалежності.
Зятьєв, С. Декларація про Державний суверенітет – вияв одвічного
прагнення українського народу до незалежності / Сергій Зятьєв // Народна
армія. — 2017. — 13 лип. (№ 28). — С. 18.
Круглий стіл «До 26-ї річниці державної незалежності України: тенденції
змін громадської думки» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - N
4. - С. 208-212.
Голованова, І. 25 років Незалежності : епоха надій, боротьби і
розчарувань [] / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2016. – 23 серп. (N
89/90). - С. 3 : фот.
Маринюк, І. 26 років тому жовто-блакитний стяг вперше було піднято над
Житомирською міською радою / Ірина Маринюк // Місто. - 2016. - 17 черв. (№
24). - С. 2 : фот.
25-річчя проголошення незалежності України : круглий стіл // Вісник
Академії правових наук України. - 2016. - N 2. - С. 188-206.

З історії боротьби за незалежність
В'ятрович, В. М. (Не)історичні миті : нариси про минулі сто років /
Володимир Михайлович В'ятрович. – 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2018. - 173, [3] с. : фот.
Капранов, Д. В. Мальована історія Незалежності України / Д. В.
Капранов, В. В. Капранов ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. - Київ : Зелений Пес,
2015. - 79, [1] с. : іл., карти, портр.
Русначенко, А. Нариси новітньої історії України : [в 5 кн.] / Анатолій
Русначенко. - Київ : Вид. Олег Філюк, 2014 - 2016.

Гречко, Максим. «Свята відданість народній справі, мужнє лицарське
завзяття в бою» / Максим Гречко // Голос України. — 2019. — 29 трав. (№
99). — С. 10.
Життя та діяльність Симона Петлюри.
Шуткевич, О. Урятувати, щоб показати… за століття / Олеся Шуткевич //
День. — 2019. — 24 квіт. (№ 75). — С. 9.
Унікальні артефакти часів Української революції, які 100 років тому було
вивезено з України, але які дивом збереглися.
Новий бідон з архівом ОУН і УПА знайшли на Прикарпатті / прес-служба
ЦДВР // Шлях перемоги. — 2019. — 6 лют. (№ 6). — С. 6.

Лук’янчук, Г. Меморіальний барельєф Симону Петлюрі у Києві / Георгій
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Васильчук, С. Повертаються видатні сини / Святослав Васильчук // Слово
Просвіти. — 2018. — 13–19 верес. (№ 35). — С. 10.
Вшанування видатних діячів України, які змушені були залишити
Батьківщину.

Ковальчук, А. Легендарні рухівці / Анатолій Ковальчук // Слово
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Геннадієм Єфіменком про історію українсько-російських відносин] /
Геннадій Єфіменко ; текст: Ярослав Фалько // Країна. — 2018. — № 33. — С.
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Ради / Ігор Сюндюков // День. — 2018. — 23 січ. (№ 10). — С. 5.
Капсамун, І. Якщо добре вивчити … : про паралелі та уроки з нагоди 100річчя уряду України / Іван Капсамун, Валентин Торба // День. — 2017. — 20
лип. (№ 124). — С. 4.
Рум'янцев, В. О. Проголошення незалежності Української Народної
Республіки : (до 100-річчя четвертого Універсалу) / В. О. Рум'янцев // Вісник
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