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«Я – українець! – З гордістю повинен 
відповідати кожний громадянин України. І 
доки так не буде, не може бути щастя на 

нашій благодатній землі. Державу будують 
мільйони. І кожний повинен класти цеглину з 

надією, що вона принесе щастя йому, його 
дітям… Та поки що так не є. Але буде!» (Павло 
Кислий) 

 

 

 

 

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. 

Існуючий державний механізм був створений Конституцією, прийнятою 

Верховною Радою України 28 червня 1996 року. 

Конституція (цей термін вперше був ужитий у 1780 році у 

північноамериканському штаті Массачусетс) – Основний закон держави, 

єдиний нормативний акт найвищої сили, який регламентує засади 

функціонування політичної системи суспільства, встановлює засади 

державного ладу, порядок формування, організації і діяльності ключових 

ланок державного механізму, визначає принципи територіальної організації 

держави, закріплює основи правового статусу індивіда, його взаємовідносин з 

державою. 



Визначення Конституції як основного закону держави не означає 

одержавлення суспільного життя або тенденції до нього. Навпаки, воно 

засвідчує природу громадянського суспільства як такого, де само суспільство 

й кожна особа є самоцінними й автономними, убезпеченими від всебічного 

втручання держави, а остання є лише головною складовою політичної 

організації суспільства і не поглинає усі його сутнісні вияви. 

Власне, конституційний процес не завершився прийняттям Конституції 

28 червня 1996 року. Він триває увесь час, допоки існує держава і 

розвивається суспільство. 

Представляємо вашій увазі бібліографічний посібник «Українська 

державність», який присвячено 30-й річниці незалежності України та 25-й 

річниці прийняття Конституції. Посібник містить документальний масив 

джерел із заявленої тематики за 2018-2021 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 160 позицій. Відбір літератури закінчено 10 серпня 2021 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 8 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. 

В тематичних виданнях укладачі шукали відповіді на непрості питання, 

що виникли разом із прийняттям незалежності України і які на тлі історичного 

минулого окреслюють контури нової доби, роблять спробу допомогти всім, 

хто вивчає новітню історію України, побачити труднощі народження нового 

ладу в нашій країні. І тому бібліографічний посібник стане у пригоді 

дослідникам, краєзнавцям, освітянам, студентському та учнівському загалу, 

працівникам бібліотек.  



Маємо надію, що мета, поставлена перед укладачами, досягнута, хоча не 

повною мірою. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу 

відділу наукової інформації та бібліографії бібліотеки.  

 

 

 

 

Загальні праці до всіх розділів 

Конституція України : станом на 15 січ. 2020 р. — Офіц. вид. — Харків : 

Право, 2020. — 72 с. 

Акт проголошення незалежності України від 24 серп. 1991 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – Ст. 502. 

Про проголошення незалежності України [Електронний ресурс] : 

постанова Верховної Ради Української РСР № 1427-ХІІ від 24 серп. 1991 р. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#n10 – Назва з 

екрана. – Дата перегляду : 01.06.2021. 

Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною 

Радою України № 55-ХІІ від 16 лип. 1990 р. // Відомості Верховної Ради 

УРСР. – 1991. - № 31. – Ст. 429. 

Про забезпечення функціонування української мови як державної 

[Електронний ресурс] : закон України № 2704-VIII від 25 квіт. 2019 р. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text – Назва з 

екрана. – Дата перегляду : 11.08.2021. 

Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці 

прийняття Акта проголошення незалежності України [Електронний ресурс] : 

постанова Верховної Ради України № 972-ІХ від 4 листоп. 2020 р. – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/972-20#Text – Назва з екрана. – 

Дата перегляду : 01.06.2021. 

Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції України [Електронний ресурс] : постанова Верховної 

Ради України № 971-ІХ від 4 листоп. 2020 р. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/972-20#Text


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-20#Text – Назва з екрана. – Дата 

перегляду : 01.06.2021. 

Про відзначення 25-ї річниці Конституції України [Електронний ресурс] : 

указ Президента України № 128/2021 від 30 берез. 2021 р. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128/2021#Text – Назва з екрана. – Дата 

перегляду : 01.06.2021. 

Про Національну стратегію у сфері прав людини [Електронний ресурс] : 

указ Президента України № 119/2021 від 24 берез. 2021 р. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text – Назва з екрана. – Дата 

перегляду : 01.06.2021. 

Про відзначення 30-ї річниці незалежності України [Електронний ресурс] 

: указ Президента України № 459/2020 від 21 жовт. 2020 р. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2020#Text – Назва з екрана. – Дата 

перегляду : 01.06.2021. 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення 

заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України [Електронний 

ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України № 469-р від 12 трав. 

2021 р. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-

organizacijnogo-komitetu-z-pidgotovki-ta-provedennya-zahodiv-s120521 – Назва 

з екрана. – Дата перегляду : 01.06.2021. 

Про схвалення Концепції розвитку кримськотатарської мови 

[Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України № 269-р 

від 7 квіт. 2021 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/296-

2021 – Назва з екрана. – Дата перегляду : 01.06.2021. 

Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 30-ї 

річниці незалежності України [Електронний ресурс] : розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 1526-р від 2 груд. 2020 р. – Режим доступу : 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-organizacijnogo-komitetu-z-

pidgotovki-ta-vidznachennya-30-yi-richnici-s21220 – Назва з екрана. – Дата 

перегляду : 01.06.2021. 

Конституція Пилипа Орлика. — Київ : Альфа Реклама, 2019. — 145 с. 

Сміян, Н. Надійна основа для прогресивного розвитку нашої держави / 

Надія Сміян // Голос України. — 2021. — 15 черв. (№ 112). 
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Другий конгрес парламентаристів ”Конституція України – запорука 

консолідації українського суспільства”, проведений у форматі онлайн-

зустрічі з нагоди 25-річчя ухвалення Основного Закону. 

Стретович, В. Результат не однієї ночі, а тривалої роботи найкращих 

вітчизняних правників / Володимир Стретович ; записала Наталя Яременко // 

Голос України. — 2021. — 12 черв. (№ 110). 

Спогади народного депутата України попередніх скликань про підготовку 

та ухвалення в 1996 році Конституції України. 

Григорович, Л. З відповідальністю перед Богом та перед нинішніми і 

прийдешніми поколіннями / Лілія Григорович ; бесіду вела Наталя Яременко 

// Голос України. — 2021. — 8 черв. (№ 106). 

Бесіда з народним депутатом України попередніх скликань, яка 

поділилася спогадами про ухвалення парламентом Конституції України в 

1996 році. 

Горобець, С. Крути – бій за майбутнє країни : минуло 102 роки відтоді, 

як біля станції Крути відбувся бій між українськими вояками та 

більшовицькою навалою / Сергій Горобець // Голос України. — 2021. — 29 

січ. (№ 16). — С. 14. 

Василенко, В. Незавершена справа / Володимир Василенко // Український 

тиждень. — 2020. — № 29. — С. 17. 

Автор першого проекту Декларації про державний суверенітет зазначив, 

що ухвалена тридцять років тому Декларація є історичним актом, який 

започаткував процес мирного відновлення державної незалежності України. 

Грабовський, С. «Шлях накреслили правильний. Потрібно було на нього 

стати і рухатися» / Сергій Грабовський ; текст: Олександр Гандзій // Країна. 

— 2020. — № 28. — С. 46-50. 

Проаналізовано історичні події, що передували проголошенню 

незалежності України. 

Кульчицький, С. За лаштунками Акту проголошення Незалежності 

України Верховною Радою УРСР / Станіслав Кульчицький // Світогляд. — 

2018. — № 3. — С. 7-15. 

 

 

 

 



Суспільно-політичне життя 

Ткачук, А. Хто не знає минулого, приречений переживати його в 

майбутньому / Анатолій Ткачук ; бесіду вела Ірина Козак // Голос України. — 

2020. — 26 серп. (№ 153). 

Інтерв’ю з народним депутатом України першого скликання, який 

висловив своє бачення шляхів розбудови Української держави. 

Луб’янов, І. Яку країну ми будуємо / Ігор Луб’янов // Країна. — 2020. — 

№ 32. — С. 16-17. 

Проаналізовано головні здобутки держави України за 29 років 

незалежності України. 

Безсмертний, Р. Формується новітня українська еліта / Роман 

Безсмертний ; провела інтерв’ю Ірина Патлатюк // Країна. — 2020. — № 32. — 

С. 21. 

Грицак, Я. Ми багата країна бідних людей / Ярослав Грицак // Країна. — 

2020. — № 32. — С. 30-31. 

Здобутки України за 29 років незалежності України. 

Терешкевич, Г. Т. Державне регулювання стосунків між державою та 

Церквою / Г. Т. Терешкевич // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 2. 

— С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст. 

Крисаченко, В. Конституційні засади з’єдинення України: соборність vs 

федералізація / В. Крисаченко // Українознавство. — 2020. — № 1. — С. 39-64. 

Передерій, О. С. Тенденції трансформації законодавчих засад 

європейської інтеграції України на сучасному етапі / О. С. Передерій // 

Часопис Київського університету права. — 2020. — № 1. — С. 66-70. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Лупаков, Є. Перша присяга українському народові / Євген Лупаков // 

Слово Просвіти. — 2020. — 23-29 січ. (№ 4). — С. 2. 

Вміщено факти з історії Чорноморського флоту в період незалежності 

України. 

Чирков, О. Етнокультурні наслідки зміни релігійної ситуації в Україні 

(1985 – 2019) / О. Чирков // Українознавство. — 2019. — № 4. — С. 97-113. — 

Бібліогр. в кінці ст. 



Грабовський, С. Імперська асиміляція й українська ідентичність–2 / 

Сергій Грабовський, Ігор Лосєв // Шлях перемоги. — 2019. — 30 січ. (№ 5). — 

С. 5. 

Розглянуто отримання Україною Томосу. 

Моткова, О. До питання реалізації прав людини на основі норм 

Конституції України / Ольга Моткова // Підприємництво, господарство і 

право. — 2018. — № 8. — С. 139-142. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

 

Діяльність органів влади 

Калінкін, А. С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної 

влади в Україні: проблеми теорії та практики / Андрій Сергійович Калінкін ; 

за наук. ред. А. О. Янчука. — Одеса : Фенікс, 2018. — 151 с. — Бібліогр.: с. 

137–151. 

Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних 

моделей : матеріали міжн. наук.-практ. конф., (Ужгород, 3–4 трав. 2019 р.) — 

Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. — 308 с. — 

Бібліогр. в кінці ст. 

Парадигми конституційного права: історія та сучасність : XII Тодиківські 

читання : зб. тез наук. доп. і повідомлень міжнар. наук. конф., (Харків, 1-2 

листоп. 2019 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (гол.) та ін.]. — Харків : Права 

людини, 2019. — 238, [1] с. — Бібліогр. в кінці ст. 

Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та 

світі : другі юрид. читання : матеріали Всеукр. наук. дистанц. конф., (Одеса, 26 

квіт. 2019 р.) : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. 

І. Мечника, Екон.-прав. ф-т ; [уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. 

ред. Л. О. Корчевної, І. А. Дришлюка]. — Одеса : Фенікс, 2019. — 259 с. — 

Бібліогр. в кінці ст. 

Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та 

світі : перші юрид. читання : матеріали Всеукр. дистанц. конф., присвяч. 20-

річчю створення екон.-прав. ф-ту, (Одеса, 27 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і 

науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечника, екон.-прав. ф-т ; [уклад.: А. В. 



Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред. Л. О. Корчевної, І. А. Дришлюка]. — 

Одеса : Фенікс, 2018. — 211 с. — Бібліогр. в кінці ст. 

Романюк, П. В. Конституційно-правові засади інституту 

представницького мандата в Україні / Павло Віталійович Романюк. — Харків : 

Права людини, 2019. — 189, [1] с. — Бібліогр.: с. 166-188 та у підрядк. прим. 

Коваленко, С. 30 років Незалежності: університетська зустріч засновників 

Української держави / Сергій Коваленко // Голос України. — 2021. — 18 трав. 

(№ 90). 

Черетун, Д. Депутатська «оптимізація»: аргументи влади й реакція 

опозиції / Дмитро Черетун // Юридичний вісник України. — 2021. — 26 лют.-4 

берез. (№ 8). — С. 4. 

Парламент 236-ма голосами попередньо схвалив проект змін до 

Конституції України щодо зменшення свого складу з 450 до 300 депутатів. 

Куян, І. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту 

всеукраїнського референдуму / Ірина Куян // Право України. — 2020. — № 8. 

— С. 53-71. – Бібліогр. в кінці ст. 

Маркуш, М. А. Концептуальні проблеми побудови конституційно-

правової моделі змагальності кримінального процесу України / М. А. Маркуш 

// Часопис Київського університету права. — 2020. — № 4. — С. 96-102. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Коваленко, С. Разом будувати країну, яка завжди зможе протистояти 

будь-яким викликам  / Сергій Коваленко // Голос України. — 2020. — 26 серп. 

(№ 153). 

Урочисті заходи з нагоди 29-ої річниці Незалежності України на 

Софійській площі в Києві. 

Дискусії довкола децентралізації тривають // Голос України. — 2020. — 

18 серп. (№ 147). 

Кресін, О. Конституційна спадщина першої української політичної 

еміграції / Олексій Кресін // Право України. — 2020. — № 3. — С. 293-295. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Розглянуто підсумки Міжнародного наукового семінару "Конституційна 

спадщина Пилипа Орлика". 



Тупицький, О. Конституційний Суд України: між Конституцією й 

суспільством / О. Тупицький // Вісник Конституційного Суду України. — 

2020. — № 3. — С. 143-148. – Бібліогр. в кінці ст. 

Бошицький, Ю. Л. Деякі організаційно-правові аспекти удосконалення 

правової охорони інтелектуальної власності в сучасній Україні / Ю. Л. 

Бошицький // Часопис Київського університету права. — 2020. — № 3. — С. 

239-246. – Бібліогр. в кінці ст. 

Леошко, В. Наполягають на відкритості конституційного процесу / 

Владислав Леошко // Голос України. — 2020. — 27 лют. (№ 38). — С. 6. 

Проведення у Краматорську Десятого міжрегіонального форуму 

«Конституційний процес в Україні: відкритий діалог з громадянами». 

 

Горбунова, О. Стартували публічні обговорення змін до Основного 

Закону / Олена Горбунова // Голос України. — 2020. — 26 лют. (№ 37). — С. 

3. 

Початок публічного обговорення змін до Конституції України під назвою 

«Через консенсус – до змін у Конституції України щодо децентралізації». 

Шевчук, Ю. Президент подав до Верховної Ради проект змін до 

Конституції щодо децентралізації / Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. 

— 17 груд. (№ 242). — С. 1-2. 

Барабаш, Ю. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності українського народу / Юрій Барабаш // Право України. — 

2019. — № 10. — С. 66-81. – Бібліогр. в кінці ст. 

Сміян, Н. Реформа місцевого самоврядування йде до логічного 

завершення / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 24 жовт. (№ 203). — С. 

1-2. 

Шевчук, Ю. Кожен має бути солдатом на сторожі Основного Закону / 

Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. — 27 черв. (№ 120). — С. 4. 

Основи взаємодії і розподілу в механізмі держави // Голос України. — 

2019. — 26 черв. (№ 118/119). — С. 1, 6. 

Кучерява, О. Не можна нікому дозволити топтатися по Основному Закону 

/ Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 21 черв. (№ 115). — С. 3. 

Перший Конгрес парламентаристів на тему «Українська політична еліта в 

умовах сучасних цивілізаційних викликів», проведений у Верховній Раді 

України з нагоди 23-ї річниці Конституції України. 



 

Ющик, О. Конституція як критерій істинної політики / Олексій Ющик // 

Голос України. — 2019. — 20 черв. (№ 114). — С. 4-5. 

 

Запроваджувати стимули для розвитку // Голос України. — 2019. — 24 

трав. (№ 96). — С. 3. 

Перше засідання депутатського міжфракційного об’єднання 

«Незалежність і розвиток». 

 

Крусян, А. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в 

Україні: конституційно-правовий контекст / А. Крусян // Юридичний вісник. 

— 2019. — № 4. — С. 21-29. – Бібліогр. в кінці ст. 
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правосуддя в Україні міжнародним і європейським стандартам / П. А. Рудик // 

Часопис Київського університету права. — 2019. — № 2. — С. 54-59. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Тептюк, Л. М. Передумови створення парламенту в незалежній Україні 
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2, № 2. — С. 20-27. – Бібліогр. в кінці ст. 

Полянський, А. Г. Моделі конституційно-правового закріплення функцій 

судової влади: національні тенденції та міжнародний досвід / А. Г. 
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92-95. – Бібліогр. в кінці ст. 

Корнієнко, П. С. Президент України у системі органів правозахисної 

діяльності / П. С. Корнієнко // Часопис Київського університету права. — 

2019. — № 1. — С. 89-92. – Бібліогр. в кінці ст. 

Мартьянова, С. М. Чинники ефективності судової влади щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина / С. М. Мартьянова // 

Часопис Київського університету права. — 2018. — № 2. — С. 96-100. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

 

 



Соціально-економічні перетворення 
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— 239 с. — Бібліогр.: с. 215-239. 

Сміян, Н. Перспективи реформування підприємств оборонно-

промислового комплексу / Надія Сміян // Голос України. — 2021. — 20 лип. 

(№ 134). 

Птащенко, О. В. Особливості торговельного співробітництва України в 

сучасних умовах глобалізації / О. В. Птащенко, В. А. Вовк // Бізнес Інформ. — 

2021. — № 4. — С. 42-47. – Бібліогр. в кінці ст. 

Кашперська, А. І. Ринок роздрібної торгівлі України: стан і тенденції  

розвитку / А. І. Кашперська // Бізнес Інформ. — 2021. — № 4. — С. 120-127. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

Шубравська, О. В. Спеціалізація агропродовольчого експорту України: 

тенденції, драйвери, перспективи / О. В. Шубравська // Економіка України. — 

2021. — № 4. — С. 51-67. – Бібліогр. в кінці ст. 

Радіонов, Ю. Д. Основні засади формування пріоритетів стратегії 

соціально-економічного розвитку країни / Ю. Д. Радіонов // Фінанси України. 

— 2021. — № 3. — С. 60-83. – Бібліогр. в кінці ст. 

Римар, О. Г. Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості 

України / О. Г. Римар, І. О. Мазуркеич // Економіка та держава. — 2021. — № 

3. — С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. 

Колот, А. М. Соціально-трудова реальність–XXI: філософія становлення 

можливостей та викликів / А. М. Колот // Економіка України. — 2021. — № 2. 

— С. 3-31. – Бібліогр. в кінці ст. 

Захарчук, О. В. Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні / 

О. В. Захарчук // Економіка АПК. — 2021. — № 1. — С. 28-33. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

Коваль, Л. У 2021-й – зі сподіваннями на власну домівку : програма 

молодіжного житлового кредитування економічно вигідна і громадянам, і 

державі / Любомира Коваль // Урядовий кур’єр. — 2021. — 15 січ. (№ 9). — С. 

3. 



Сакало, О. Є. Національне щастя та державна політика щодо його 

формування / О. Є. Сакало, С. В. Степаненко // Інтелектуальна власність в 

Україні. — 2020. — № 12. — С. 6-13. – Бібліогр. в кінці ст. 

Афендікова, Н. О. Вдосконалення системи управління ресурсним 

забезпеченням соціально-економічного розвитку регіону / Н. О. Афендікова, 

В. І. Юрченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 21/22. — С. 135-

139. – Бібліогр. в кінці ст. 

Гаєць, В. М. Соціалізація та соціальна якість як інструменти державної 

політики соціально-економічного розвитку / В. М. Гаєць // Економіка України. 

— 2020. — № 10. — С. 3-18. – Бібліогр. в кінці ст. 

Линдюк, С. Д. Напрями і пріоритети державної політики стимулювання 

роботодавців до запобігання масовим скороченням робочих місць на період 

карантину / С. Д. Линдюк // Економіка та держава.  — 2020. — № 4. — С. 137-

141. - Бібліогр. в кінці ст. 

Деркач, Е. М. Щодо правового забезпечення сталого розвитку 

транспортної системи України / Е. М. Деркач // Економіка та право. — 2020. 

— № 4. — С. 24-34. — Бібліогр. в кінці ст. 

Білоцерківський, О. Б. Сучасний стан і тенденції розвитку торговельної 

галузі України / О. Б. Білоцерківський // Держава та регіони. Серія: 

Економіка та підприємництво. — 2020. — № 3. Ч. 2. — С. 123-128. — 

Бібліогр. в кінці ст. 

Калюжна, Н. Г. Зовнішньоторгівельна інтеграція України в умовах 

поглиблення міждержавних конфліктів / Н. Г. Калюжна // Проблеми 

економіки. — 2020. — № 1. — С. 27-35. — Бібліогр. в кінці ст. 

Жовнірчик, Я. Ф. Механізми публічного управління соціально-

економічною безпекою держави / Я. Ф. Жовнірчик // Інвестиції: практика та 

досвід. — 2019. — № 6. — С. 71-76. — Бібліогр. в кінці ст. 

Даниленко, А. І. Стан реального сектору економіки України: тенденції  

змін за роки незалежності / А. І. Даниленко // Фінанси України. — 2019. — № 

5. — С. 7-36. – Бібліогр. в кінці ст. 

Волкова, А. О. Забезпечення житлом як детермінанта підвищення якості 

життя / А. О. Волкова // Економіка та право. — 2019. — № 4. — С. 100-107. – 

Бібліогр. в кінці ст. 



Опалько, В. В. Механізми скорочення соціально-економічної нерівності у 

сучасних умовах розвитку / В. В. Опалько // Економіка та держава. — 2018. 

— № 8. — С. 60-64. — Бібліогр. в кінці ст. 

Качний, О. С. Економічні засади утвердження збалансованого 

регіонального розвитку в Україні / О. С. Качний // Інвестиції: практика та 

досвід. — 2018. — № 6. — С. 41-43. — Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

Соціальна інфраструктура 

Швець, Ю. Ю. Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону 

здоров’я: порівняльно-правове дослідження /. Юрій Юрійович Швець ; М-во 

освіти і науки України, Держ. ВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Ін-т держави і права 

країн Європи. — Ужгород : Гельветика, 2018. — 492 с. : табл. — (Держава і 

право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна). — Бібліогр.: с. 430-482. 

Горбунова, О. Активний стиль має стати звичкою на все життя / Олена 

Горбунова // Голос України. — 2021. — 23 черв. (№ 116). 

Презентація на Всеукраїнському форумі «Україна-30» 

загальнонаціональної програми «Здорова Україна», яка охоплюватиме всі 

вікові категорії та групи населення і спрямована на досягнення головної мети 

— продовження життя українців. 

Гребенюк, Г. М. Інноваційний підхід до розвитку туризму та готельно-

ресторанного бізнесу України в умовах кризи / Г. М. Гребенюк, Т. Ю. Чаркіна, 

Л. В. Марценюк, О. В. Пікуліна // Агросвіт. — 2021. — № 5/6. — С. 57-62. — 

Бібліогр. в кінці ст. 

Гапоненко, Г. І. Пріоритетні напрями забезпечення сталого розвитку 

туризму України в умовах пандемії / Г. І. Гапоненко, О. В. Євтушенко, І. М. 

Шамара // Бізнес Інформ. — 2021. — № 5. — С. 227-235. — Бібліогр. в кінці 

ст. 

Леонов, Я. В. Забезпечення стратегічного розвитку організацій 

спортивної індустрії / Я. В. Леонов // Економіка та держава. — 2021. — № 2. 

— С. 74-77. — Бібліогр. в кінці ст. 
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державної політики у сфері фізичної культури і спорту / А.  Я. Палюх // 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2021. — № 1. — 

С. 94-103. — Бібліогр. в кінці ст. 

Гапоненко, Г. І. Проблеми та перспективи екологізації туризму в Україні / 
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Куліш, А. М. Розвиток спорту в Україні та за кордоном / А. М. Куліш, В. 

В. Турпітько // Правові горизонти. — 2020. — Вип. 20. — С. 42-46. — 

Бібліогр. в кінці ст. 

Барзилович, А. Д. Впровадження обов’язкового медичного страхування в 

Україні / А. Д. Барзилович // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 5/6. 

— С. 109-114. — Бібліогр. в кінці ст. 

Криничко, Л. Р. Оцінка сучасного стану здоров’я населення України / Л. 

Р. Криничко // Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — № 4. — 

С. 142-149. — Бібліогр. в кінці ст. 

Ваганова, Л. В. Сучасна модель якості надання медичних послуг 

населенню / Л. В. Ваганова, Р. А. Підковенко // Регіональна економіка та 

управління. — 2020. — № 4. — С. 15-19. — Бібліогр. в кінці ст. 

Мілінчук, О. В. Розвиток сільського туризму в умовах децентралізації: 

досвід Житомирщини / О. В. Мілінчук // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія ”Економіка і 

управління”. — 2020. — Т. 31 (70), № 3, ч. 2. — С. 11-19. — Бібліогр. в кінці 

ст. 

Лісовий, А. В. Розвиток туристичного потенціалу України: світовий 

досвід та вітчизняні реалії / А. В. Лісовий, Н. І. Турчик // Вісник Київського 

національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 

— 2020. — № 4. — С. 27-38. — Бібліогр. в кінці ст. 

Тарасова, В. В. Унікальні природні комплекси екотуризму в Україні / В. 

В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Інтелект XXI. — 2020. — № 2. — С. 212-217. 

— Бібліогр. в кінці ст. 



Стуканова, М. На лікування – в Україну. Що приваблює «медичних 

туристів» / Марія Стуканова // День. — 2020. — 16 січ. (№ 6). — С. 10. 

Запорожченко, А. Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні, 

1950-2000 рр. / А. Запорожченко // Юридичний вісник. — 2019. — № 3. — С. 

18-24. — Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

Екологічні проблеми 

Кущ, П. Якщо від позавчора екологічна війна : після семи років окупації  

спустошена і забруднена територія ОРДЛО становить загрозу не тільки для 

сусідів / Павло Кущ // Урядовий кур’єр. — 2021. — 24 лип. (№ 142). — С. 3. 

Лавренюк, С. Уряд схвалив два десятки екологічних пропозицій / Сергій 

Лавренюк // Голос України. — 2020. — 24 верес. (№ 176). 

Сірант, М. Мета та завдання державного екологічного нагляду у сфері 

поводження з відходами / М. Сірант // Юридичний вісник. — 2020. — № 5. — 

С. 88-97. — Бібліогр. в кінці ст. 

Копанчук, В. О. Екологічна безпека як складова національної безпеки 

України: сучасні концепції та підходи / В. О. Копанчук // Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне 

управління. — 2020. — № 2 (97). — С. 45-49. — Бібліогр. в кінці ст. 

Бровкова, О. Г. Формування екологічної стратегії українських 

підприємств у координатах сталого розвитку / Олена Георгіївна Бровкова // 

Економіка. Фінанси. Право. — 2020. — № 2. — С. 18-21. 

Батурин, А. Вопрос национальной безопасности / Алексей Батурин // 

Фокус. — 2020. — № 5 (31 янв.). — С. 36-51. 

Наведено результати третього екологічного рейтингу областей України, 

підготовленого журналом ”Фокус”. Подано загальну таблицю результатів за 

певними категоріями, а також узагальнену інформацію про екологічний стан 

кожної з областей. 



Ігнатенко, М. М. Екологічні складники та інструменти здійснення 

соціальної відповідальності підприємствами агробізнесу / М. М. Ігнатенко // 

Економіка АПК. — 2019. — № 9. — С. 52-61. – Бібліогр. в кінці ст. 

Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості національних 

екосистем / І. О. Яснолоб, Т. О. Чайка, О. П. Зоря, Н. В. Дем’яненко // 

Економіка АПК. — 2019. — № 8. — С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст. 

Макарчук, О. Г. Екологічна ситуація в Україні: позитивні та негативні 

аспекти / О. Г. Макарчук, Т. М. Гайдученко // Молодий вчений. — 2019. — № 

5, ч. 2. — С. 551-555. — Бібліогр. в кінці ст. 

Гаєвський, І. В. Екологічна політика держави як засіб переходу до 

екологічного сталого розвитку / І. В. Гаєвський // Держава та регіони. Серія: 

Державне управління. — 2019. — № 3. — С. 54-58. — Бібліогр. в кінці ст. 

 

 

Україна в міжнародних відносинах 

Алексєєва, Т. І. Міжнародні відносини між країнами Люблінського 

трикутника – новий формат співпраці крізь призму історичного минулого / Т. 

І. Алексєєва, К. О. Гончарук // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. — 2021. — № 2. — С. 11-14. — Бібліогр. в кінці ст. 

Непоп, Л. «Дунайські хвилі» євроінтеграції : навіщо Україні головування 

в Дунайській комісії? / Любов Непоп // Дзеркало тижня. — 2021. — 15 січ. 

11 грудня 2020 року рішенням 94-ї сесії Дунайської комісії (ДК) 

представника України вперше за всю історію існування організації було 

обрано головою цієї міжнародної інституції. 

Макарчук, К. О. Торговельне співробітництво України та Великої 

Британії: сучасний стан і перспективи / К. О. Макарчук, М. В. Шуба // Бізнес 

Інформ. — 2020. — № 12. — С. 65-71. — Бібліогр. в кінці ст. 

Гуменюк, Б. Державна політика України у контексті її європейської 

інтеграції / Борис Гуменюк // Зовнішні справи. — 2020. — № 11/12. — С. 10-

16. — Бібліогр. в кінці ст. 



Филипенко, А. Вікно, яке відчинила Санду : чи зможуть Київ і Кишинів 

знайти компроміси в спірних питаннях, не поступаючись національними 

інтересами? / Артем Филипенко // Дзеркало тижня. — 2020. — 6 груд. 

Нові перспективи українсько-молдовських відносин після переобрання 

Президента Молдови. 

Власенко, В. Чому «Східне партнерство» варто переглянути / Вікторія 

Власенко // Урядовий кур’єр. — 2020. — 16 жовт. (№ 201). — С. 2. 

В контексті конфлікту в Нагірному Карабасі між Азербайджаном та 

Вірменією розглянуто перспективи «Східного партнерства» – ініціативи, яку 

підтримують Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. 

Окреслено ініціативи Європейського Союзу щодо переформатування 

діяльності «Східного партнерства» відповідно до темпів євроінтеграції її 

учасників. 

Тараненко, М. Україна – Ізраїль. Від вільної торгівлі товарами – до 

спільного інноваційного розвитку / Микола Тараненко // Зовнішні справи. — 
2020. — № 7/8. — С. 17-19. — Бібліогр. в кінці ст.Профессиональное обучение и 

отбор операторов  

Палагусинець, Р. В. Роль дипломатичної служби в формуванні 

ефективного державного управління зовнішньою політикою держави / Р. В. 

Палагусинець // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2020. — 

№ 2. – С. 56-65. – Бібліогр. в кінці ст. 

Алексієвець, Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 

рр. : історичний аспект / Леся Алексієвець, Микола Алексієвець // Український 

історичний журнал. — 2020. — № 1. — С. 126-142. – Бібліогр. в кінці ст. 

Василенко, Я. И. Международный имидж Украины в зарубежных 

средствах массовой информации / Я. И. Василенко // Молодий вчений. — 

2019. — № 11. – С. 795-799. – Бібліогр. в кінці ст. 

Слабошпицький, М. Погляд на «Спогади» Дмитра Павличка в 5 томах 

(Видавництво ”Ярославів Вал”) / Михайло Слабошпицький // Слово Просвіти. 

— 2019. — 19-25 верес. (№ 38). — С. 10-11. 

Розглянуто політичну діяльність Дмитра Павличка, його роль в розвитку 

української дипломатії в період, коли Україна відмовилася від ядерної зброї . 

Кажемо «так» // Голос України. — 2019. — 23 серп. (№ 160). — С. 1-2. 

Результати проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька 

Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології 



соціологічного дослідження щодо ставлення громадян до Дня Незалежності 

України та євроатлантичного курсу України. 

Пушкарук, Н. Амбітна мета / Наталія Пушкарук // День. — 2019. — 4 

черв. (№ 96). — С. 3. 

У контексті підтримки США України у Палаті представників Конгресу 

США презентували проект закону «Про надання підтримки Україні для 

захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності». 

Моцик, О. Ф. Базові засади правового регулювання міжнародної 

співпраці України в гуманітарній сфері / Олександр Федорович Моцик // 

Політикус. — 2019. — Вип. 3. — С. 44-49. – Бібліогр. в кінці ст. 

Мак, А. О. Розвиток євроінтергаційних процесів в Україні: від початку 

незалежності до сучасності / А. О. Мак // Правова держава. — 2018. — № 30. 

— С. 200-204. – Бібліогр. в кінці ст. 

В хронологічному порядку розглянуто як міжнародні акти, які укладались 

між Україною та Європейським Союзом, так і акти національного 

законодавства, які стосувались впровадження головних засад євроінтеграції в 

Україні. Також проаналізовано останні дані щодо виконання Україною 

зобов’язань, які закріплені в Угоді про асоціацію України з Європейським 

Союзом. 

 

 

Наука. Освіта. Культура 

Культурна дипломатія // Голос України. — 2021. — 5 серп. (№ 147). 

Обговорення теми культурної дипломатії в рамах Всеукраїнського 

форуму «Україна-30», присвяченого іміджу України. 

Знищення системи спеціальної освіти не можна допустити // Голос 

України. — 2021. — 3 серп. (№ 144). 

Терлецька, К. Що таке суспільство знань, і як його будують в Україні / 

Катерина Терлецька // Дзеркало тижня. — 2021. — 2 серп. 

Сакало, Є. Чи можна реформувати IT-освіту окремо від усієї вищої 

освіти? / Євген Сакало // Дзеркало тижня. — 2021. — 29 лип. 

Андреєв, М. Учитися ніколи не пізно: як в Україні розвивається освіта 

для дорослих / Микита Андреєв // Дзеркало тижня. — 2021. — 27 лип. 



Онищенко, О. З медалями міжнародних олімпіад, але без премії від 

президента: чому Україна програє битву за мізки / Оксана Онищенко // 

Дзеркало тижня. — 2021. — 25 лип. 

Вища освіта потребує й фінансування з держбюджету // Голос України. 

— 2021. — 23 лип. (№ 137). 

Коваль, Л. Освітні права: обізнаний – означає захищений : в умовах 

економічної кризи ресурси в державі завжди обмежені. I дуже важливо 

використовувати їх саме на освіту / Любомира Коваль // Урядовий кур’єр. — 

2021. — 20 лип. (№ 138). — С. 1, 5. 

Борис, О. Стартував Всеукраїнськиий конкурс «Молодий вчений року» / 

Олексій Борис // Юридична газета. — 2021. — 13 лип. 

Панчук, Р. Українська наука: як повернутися обличчям до Європи / 

Ростислав Панчук // Газета по-українськи. — 2021. — 8 лип. 

Леошко, В. Донеччина: на форумі інтегрували науку, бізнес та інновації / 

Владислав Леошко // Голос України. — 2021. — 25 черв. (№ 118). 

На Донеччині провели регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації», 

мета якого – сприяння інноваційному розвитку перспективних галузей 

економіки регіону. 

Луканська, А. Незалежність Національного фонду досліджень треба 

зберегти / Анна Луканська // Голос України. — 2021. — 25 черв. (№ 118). 

Наукова премія матиме ім’я Бориса Патона // Урядовий кур’єр. — 2021. 

— 18 трав. (№ 93). — С. 2. 

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з лауреатами 

Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року, авторами 

наукових робіт у галузі оборони, космосу та медицини. 

Потужний науковий потенціал дає змогу розбудовувати державу // Голос 

України. — 2021. — 15 трав. (№ 89). 

Участь Голови Верховної Ради України у церемонії нагородження 

дипломами тридцяти стипендіатів Парламенту України молодих вчених – 

докторів наук. 

Куди і ким спрямована національна університетська освіта і наука? : 

відкрите звернення до державного керівництва / Микола Тимошик, Павло 

Мовчан, Георгій Філіпчук, Лариса Масенко // Слово Просвіти. — 2021. — 11-

17 лют. (№ 6). — С. 1. 



Кук, Н. Чому важливо не припиняти вчитись / Наталія Кук // Бібліотечний 

форум: історія, теорія і практика. — 2021. — № 1. — С. 25-26. 

Герасимова, С. Книга і бібліотека у сучасному інформаційному просторі: 

інтерв’ю з Миколою Івановичем Сенченко / Світлана Герасимова // 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2021. — № 1. — С. 2-4. 

Роздуми та міркування директора Книжкової палати України. 

Оприлюднено новий порядок денний в освіті та науці // Урядовий кур’єр. 

— 2020. — 23 груд. (№ 250). — С. 3. 

Попова, А. О. Наука в розвитку економіки України та окремих країн світу 

/ А. О. Попова // Економіка України. — 2020. — № 9. — С. 21-36. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

Абдуліна, І. Шлях до відкритої науки / І. Абдуліна // Інтелектуальна 

власність в Україні. — 2020. — № 8. — С. 26-32. – Бібліогр. в кінці ст. 

Пирожков, С. І. Звіт про діяльність Секції суспільних і гуманітарних наук 

НАН України у 2015–2019 роках / С. І. Пирожков // Вісник Національної 

Академії Наук України. — 2020. — № 5. — С. 54-61. – Бібліогр. в кінці ст. 

Загородній, А. Г. Звіт про діяльність НАН України з координації 

міждисциплінарних досліджень, міжнародну співпрацю та роботу з науковою 

молоддю у 2015–2019 роках / А. Г. Загородній // Вісник Національної Академії 

Наук України. — 2020. — № 5. — С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. 

Кошечко, В. Г. Звіт про діяльність Секції хімічних і біологічних наук 

НАН України у 2015–2019 роках / В. Г. Кошечко // Вісник Національної 

Академії Наук України. — 2020. — № 5. — С. 45-53. – Бібліогр. в кінці ст. 

Куссуль, Н. М. Формування українського сегменту європейського 
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