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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. 

 

 

Головне свято нашої держави 

Про відзначення 28-ї річниці незалежності України : указ Президента 

України від 11 лип. 2019 р. № 513/2019 // Урядовий кур’єр. – 2019. – 13 лип. – 

С. 4. 

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 28-ї річниці 

незалежності України [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14 серп. 2019 р. № 635-р. – Режим доступу : // 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-pidgotovki-

ta-vidznachennya-28-yi-richnici-nezalezhnosti-ukrayinim140819 – Назва з 

екрана. – Дата перегляду : 19.08.2019. 

Носа, М. Високий храм незалежності : [публіцистика, есе] / Михайло 

Носа ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в ХХ ст., Карпат. 

ун-т ім. А. Волошина. - 2-ге вид., доопрац. та допов. - Ужгород : КАУ, 2017. - 

94, [2] с. : іл., табл., фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. 

Петровський, Я. Моє право і обов'язок як громадянина : кн. спогадів / 

Ярослав Петровський ; в авт. ред.: В. Петровського, С. Петровської. - Київ : 

КИТ, 2015. - 383, [1] с. : фот. 

Рафальський, І. О. Національно-державне самовизначення України: 

внутрішні чинники та зовнішні впливи : монографія / Ігор Олексійович 

Рафальський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. 

Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України ; Ніжин : Лисенко М. 

М., 2016. - 478, [2] с. : табл. - Літ: с. 424-478. 

«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 

референдум, на якому громадяни мали підтвердити чи відхилити рішення 

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. — 8-

15 сент. (№ 36). — С. С4. 



 

Мельник, С. Захист прав етноспільнот: від концепції до закону / Сергій 

Мельник // Голос України. — 2017. — 30 серп. (№ 158). — С. 3. 

 

Вишневский, Ю. Когда Украина отпразднует первую годовщину 

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. 

 

Магда, Є. Президентське сузір’я Незалежної України : День 

Незалежності, хоч і не ювілейний цього року, є хорошим приводом 

озирнутися на новітню історію незалежної України. I хоча нині ми живемо у 

парламентсько-президентській республіці, саме керівники держави 

визначили її курс протягом усього періоду її становлення та розвитку / Євген 

Магда // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. — 2017. — 

24 серп. (№ 34). — С. 12. 

Діяльність президентів України за роки Незалежності. 

 

На шляху випробувань… : до 26-ї річниці відновлення незалежності 

України її ровесники та експерти – про втрачені та майбутні шанси для 

країни / підготували Наталія Малімон, Олеся Шуткевич, Іван Антипенко // 

День. — 2017. — 23-24 серп. (№ 148-149). — С. 4-5. 

 

Зятьєв, С. День, з якого почався відлік новітньої історії України / Сергій 

Зятьєв // Народна армія. — 2017. — 23 серп. (№ 34). — С. 6-7. 

 

Омельницький, А. Уроки незалежності : за 26 років українці зрозуміли, 

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 

України та відродження самостійної держави – України! // Голос України. — 

2017. — 23 серп. (№ 156). — С. 1, 2. 

 

Галушко, К. Висока ціна нашої незалежності / Кирило Галушко // 

Дзеркало тижня. — 2017. — 19 серп. – 1 верес. (№ 30/31). — С. 19. 

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 

Лук’янчук // Слово Просвіти. — 2019. — 31 січ. - 6 лют. (№ 5). — С. 5. 

 

Романів, С. «Зродились ми великої години» : 90 років тому постала 

Організація українських націоналістів / Стефан Романів // Шлях перемоги. — 

2019. — 30 січ. (№ 5). — С. 1. 

 

Порошенко, П. О. 150-річчя Товариства «Просвіта»: визначна дата для 

українського державотворення / Петро Олексійович Порошенко // Слово 

Просвіти. — 2018. — 13-19 груд. (Ч. 50). — С. 1, 2-3. 

Костюк, П. Перед Листопадовим зривом : до сторіччя становлення 

незалежної Української держави / Петро Костюк // Універсум. — 2018. — № 

9/10. — С. 4-7. 

Історія утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 

Виханський, Б. Із когорти творців листопадового зриву / Богдан 

Виханський // Слово Просвіти. — 2018. — 13–19 верес. (№ 35). — С. 7. 

Діяльність одного з найактивніших діячів ЗУНР Володимира 

Старосольського. 

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 

Просвіти. — 2018. — 13–19 верес. (№ 35). — С. 1. 

Історія створення та діяльності громадсько-політичної організації 

«Народний рух України». 

 

Букет, Є. 90 років з дня арешту забуянських школярів / Євген Букет // 

Слово Просвіти. — 2018. — 13–19 верес. (№ 35). — С. 6. 

Наприкінці 1920-х років у с. Забуяння, на Макарівщині, відбулися події, 

які назавжди увійшли в історію української національно-визвольної 

боротьби. 

Найяскравіші цитати українського дисидента [Левка Лук’яненка] // Закон 

і обов’язок. — 2018. — 20 серп. (№ 31). — С. 7. 

 

Єфіменко, Г. «У головах російських революціонерів не вкладалося, що 

Одеса, Харків, Катеринослав і Київ стануть українськими містами» : сучасні 

межі України сформувалися у 1917–1918 роках : [бесіда з істориком 

Геннадієм Єфіменком про історію українсько-російських відносин] / 

Геннадій Єфіменко ; текст: Ярослав Фалько // Країна. — 2018. — № 33. — С. 

46-50. 

Бондаренко, О. Він був Україною : спогади про В’ячеслава Чорновола в 

день його пам’яті – 25 березня / Олена Бондаренко // Слово Просвіти. — 

2018. — 22 берез.–4 квіт. (№ 13). — С. 2-3. 

Пустовіт, Т. Уроки історії: якщо політичні інтереси вивищуються над 

державними… / Тарас Пустовіт // Слово Просвіти. — 2018. — 25-31 січ. (№ 

4). — С. 1-2. 

Факти з історії української революції 1917-1921 років. 

Сюндюков, І. Наміри, вчинки й наслідки : до 100-річчя юридичного 

проголошення державної незалежності України у IV Універсалі Центральної 

Ради / Ігор Сюндюков // День. — 2018. — 23 січ. (№ 10). — С. 5. 

 

Капсамун, І. Якщо добре вивчити … : про паралелі та уроки з нагоди 100-

річчя 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 



Національної академії правових наук України. - 2017. - N 4. - С. 143-155. - 

Бібліогр. в кінці ст. 

Герої української нації // Українська культура. — 2017. — № 4. — С. 30-

35. 

Діяльність Української військової організації та її членів Василя Біласа та 

Дмитра Данилишина. 

 

Бахін, С. Національна революція 1917-1920 років та український народ / 

Сергій Бахін // Культура і життя. — 2017. — 7 квіт. (№ 14). — С. 5. 

До 100-річчя Української революції 1917-1921 років // Культура і життя. 

— 2017. — 17 берез. (№ 11). — С. 16. 

Україна в світі 

Власюк, О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті 

війни : монографія / Олександр Степанович Власюк, Сергій Кононенко ; Нац. 

ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2017. - 302, [2] с. - Літ.: с. 297-302. 

Кульчицький, С. Україна на порозі об'єднаної Європи : [монографія] / 

Станіслав Кульчицький, Михайло Міщенко ; [керівник проекту Ю. 

Якименко] ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2018. - 232 с. : граф., табл. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. 

Федака, П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-

визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. ХХ ст. / Павло Федака ; 

Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в ХХ ст., Наук.-дослід. ін-

т розвитку громадян. сусп-ва Карпат. ун-ту ім. А. Волошина. - Ужгород : КаУ 

ім. А. Волошина, 2017. - 39, [1] с. 

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

черв. (№ 96). — С. 3. 

У контексті підтримки США України перед лицем російської агресії у 

Палаті представників Конгресу США презентували проект закону «Про 

надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і 

територіальної цілісності». 

 

Віхров, М. Втримати штурвал : чому економічний розвиток, подолання 

корупції та звільнення Донбасу безпосередньо залежать від 

проєвропейського зовнішнього курсу / Максим Віхров // Український 

тиждень. — 2019. — 29 берез. – 5 квіт. (№ 13). — С. 20-21. 



 

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

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

— С. 200-204. 

 

Гринів, О. Україна в контексті концепції емансипації поневолених 

народів П. Полтави / Олег Гринів // Наука і суспільство. - 2018. - N 5/6. - С. 

27-34. 

Бондаренко, М. Визнання Бразилією незалежності України: роль її 

української громади / М. Бондаренко // Зовнішні справи. - 2016. - N 8. - С. 14-

16. – Літ. в кінці ст. 

Рачинський, А. П. Незалежність суддів як передумова функціонування 

самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській 

системі цінностей та стандартів захисту прав людини / А. П. Рачинський, А. 

В. Огілько // Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. - 2016. - N 1. - С. 66-74. – Літ. в кінці ст. 

Віднянський, С. Анатолій Зленко і формування зовнішньої політики 

незалежної України : (невиголошена доповідь на Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій 20-річчю Дипломатичної академії 

України при МЗС "Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий 

досвід") / С. Віднянський // Зовнішні справи. - 2016. - N 1. - С. 26-31. 

 

Українська економіка і світове господарство 

Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності 

Інституту економіки та прогнозування НАН України. - Київ : Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України, 2018. - 568 с. 

Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз : Всеукраїнські 

наукові економічні читання з міжнародною участю, 17-18 трав. 2016 р. : 

матеріали / Акад. екон. наук України [та ін.]. - Миколаїв : НУК, 2016. - 100 с. 

: рис. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування). - Назва 

обкл. : Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали 

Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю, 17-18 

трав. 2016 р. - Бібліогр. в кінці ст. 



Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 21-22 трав. 2015 р. / 

НАН України [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 177 с. : 

рис., табл. - Текст укр., частково пол., англ. - Бібліогр. в кінці ст. 

Економіка оборонно-промислового комплексу України в контексті 

міжнародного співробітництва : монографія / Сазонець О. М. [та ін.] ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 118 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 109-118. 

Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті 

європейської інтеграції : монографія / Биба В. В. [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. 

Чевганової ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : 

ПолтНТУ, 2016. - 210 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. 

Економічна безпека України в умовах гібридної агресії : аналіт. доп. / 

[Базилюк Я. Б. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2017. - 82 с. : 

рис. - (Серія «Економіка» ; вип. 25). - Бібліогр. в знесках. 

Кропивко, М. М. Економіка розвитку селянських господарств України : 

монографія / Максим Михайлович Кропивко. - Київ : Нац. наук. центр «Ін-т 

аграр. економіки», 2016. - 325 с. : рис. - Бібліогр.: с. 294-323. 

Маркевич, К. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних 

інтересів України : [аналіт. доповідь / К. Маркевич, В. Омельченко]. - Київ : 

Заповіт, 2016. - 117, [3] с. : граф., іл., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - 

Бібліогр. в підрядковій прим. 

Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та 

розвитку морегосподарського комплексу України : аналіт. доп. / [Собкевич 

О. В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2016. - 68 с. : рис., 

табл. - (Серія «Економіка» ; вип. 24). 

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

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

5. — С. 7-36. 

Ковалів, Ю. «Україна може стати європейським Китаєм. Але замість 

прямої дороги йдемо манівцями» / Юлія Ковалів // Країна. — 2019. — 6 черв. 

(№ 22). — С. 14-17. 



Дмитренко, Л. Перші ластівки енергонезалежності : завдання житлового 

сектору – за три роки зменшити енергоспоживання вдвічі / Любов Дмитренко 

// Урядовий кур’єр. — 2019. — 30 берез. (№ 62). — С. 2. 

Йдеться про тристоронню угоду між Міжнародною фінансовою 

корпорацією (IFC, Група Світового банку), Фондом енергоефективності та 

акціонерним банком «Укргазбанк» щодо запуску програми з фінансування 

проектів термореновації будівель для об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ). 

 

Крамар, О. Найбідніша країна Європи : Україні потрібна політика виходу 

з бідності, а не загальної зрівнялівки / Олександр Крамар // Український 

тиждень. — 2019. — 29 берез. – 5 квіт. (№ 13). — С. 14-17. 

 

Дмитренко, Л. Енергоефективність – синонім незалежності / Любов 

Дмитренко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 13 берез. (№ 49). — С. 2. 

 

Мушак, О. Фінтех: реформа фінансового сектору та усіх суміжних ринків 

/ Олексій Мушак ; беседу вели Лариса Семака, Вікторія Гуменюк // Бізнес 

Ревю Україна. — 2019. — 25 лют. (№ 7-8). — С. 1, 3. 

Крамар, О. Український дирижизм / Олександр Крамар // Український 

тиждень. — 2019. — 15-21 лют. (№ 7). — С. 24-27. 

Чому в Україні саме держава має стати провідником економічних змін і 

на що має передусім бути спрямоване державне регулювання. 

 

Шавалюк, Л. Сага про 3% : яким темпом може зростати українська 

економіка / Любомир Шавалюк // Український тиждень. — 2019. — 25-31 

січ. (№ 4). — С. 10-12. 

Крамар, О. Відкрити «епоху ґрюндерства» : якими мали би бути 

пріоритети економічної політики держави, щоб вирватися з довготривалої 

низхідної спіралі останніх десятиліть / Олександр Крамар // Український 

тиждень. — 2018. — 28 груд. – 10 січ. 2019 (№ 52). — С. 32-35. 

Порохня, В. Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на 

програми розвитку Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО / 

Василь Порохня, Олександр Остапенко // Журнал європейської економіки. — 

2018. — Т. 17, № 4 (67). — С. 452-472. 



Скоромна, О. Ю. Аналіз стану банківської системи України на сучасному 

етапі / О. Ю. Скоромна // Науковий погляд: економіка та управління. — 2018. 

— № 2 (60). — С. 189-195. 

Крамар, О. Не зупинятися на півшляху : попри різке зменшення за 

останні роки торговельно-економічної залежності України від Росії, у деяких 

секторах усе ще спостерігається її загрозливий для національної безпеки 

рівень / Олександр Крамар // Український тиждень. — 2017. — 19-25 трав. 

(№ 20). — С. 18-21. 

Котькалова-Литвин, І.В. Макроекономічні проблеми розвитку 

промисловості України / І. В. Котькалова-Литвин // Економіка і управління. 

— 2017. — № 4. — С. 62-69. 

 

Збільшити видобуток вугілля і блакитного палива // Голос України. — 

2017. — 25 берез. (№ 55). — С. 1. 

Засідання круглих столів «Актуальні питання вугільної галузі України: 

реформування, фінансування та безпека праці» та «Власний газ для 

незалежності: як досягнути цілі», організовані Комітетом Верховної Ради 

України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки 

 

Зубко, Г. Житомирщина є флагманом боротьби за енергетичну 

незалежність України / Геннадій Зубко // Субота. - 2015. - 12 серп. (№ 33). - 

С. 5 : фото. 

 

Обереги духовності українського народу 

Мартинюк, М. В. Вони лишили слід безсмертний і терпкий... / Мілада 

Вікторівна Мартинюк. - Житомир : Рута, 2017. - 98, [2] с. : фот. 

Мартишин, Д. С. Соціальне вчення Православної церкви України в 

умовах політичної трансформації українського суспільства / Д. С. Мартишин 

// Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 2. — С. 102-106. 

Вовканич, С. Українська національна ідея – провідна зоря / Степан 

Вовканич // Дзвін. — 2018. — № 12. — С. 127-136. 



Держстуганова, Н. В.Педагогіка професійної взаємодії як чинник 

подолання духовної кризи особистості / Н. В. Держстуганова // Молодий 

вчений. — 2018. — № 10, ч. 1. — С. 39-42. 

Юркевич, Г. Й. Духовний світ особистості управлінця / Г. Й. Юркевич // 

Інноваційна економіка. — 2018. — № 5/6. — С. 83-88. 

Ковбасюк, Т. Духовно-моральне виховання як чинник становлення 

зростаючої особистості / Тетяна Ковбасюк // Нова педагогічна думка. — 

2018. — № 4. — С. 120-123. 

Проценко, О. П. Духовність: сутність, історичні витоки та сучасний вимір 

/ О. П. Проценко, О. М. Солошенко // Гуманітарний часопис. — 2018. — № 2. 

— С. 42-47. 

Пода, В. М. Генеза понять «духовність», «духовно-моральне виховання» 

в різних галузях знання / В. М. Пода // Молодий вчений. — 2018. — № 2.1 

(спецвип.). — С. 116-119. 

Малко, Р. Розпрощатися з колоніальною реальністю : чи здатна 

українська еліта взяти відповідальність на себе / Роман Малко // Український 

тиждень. — 2018. — 30 берез. - 5 квіт. (№ 13). — С. 18-19. 

Амирова, Р. И. Личностная свобода как мера гражданственности / Р. И. 

Амирова // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2018. — Вип. 21. 

— С. 3-5. 

Паламар, С. П. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості 

сучасної молоді / С. П. Паламар, С. Г. Кондратюк // Молодий вчений. — 

2017. — № 11, ч. 3. — С. 404-407. 

Гончарук (Чолач), Т. Джерела духовної культури галичан / Тетяна 

Гончарук (Чолач), Софія Чолач // Психологія і суспільство. — 2017. — № 4. 

— С. 145-159. 

Скрипник, Є. Перспективи розвитку духовності особистості в 

українському контексті / Євген Скрипник // Релігія та соціум. — 2017. — № 2 

(26). — С. 119-126. 

Махорін, Г. «Ми повинні будувати українську Україну» : інтерв'ю з 

житомирським краєзнавцем Геннадієм Махоріним / Записала Ярослава 

Поліщук / Геннадій Махорін // Місто. - 2016. - 19 серп. (№ 33). - С. 3 : фот. - 

(24 серпня - День незалежності України). 
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Галата, С. Масштабуй українські інновації / Світлана Галата // Освіта 

України. — 2019. — 20 трав. (№ 19-20). — С. 8. 

IV Всеукраїнський фестиваль інновацій, організований за ініціативою 

Міністерства освіти і науки з метою популяризації розробок українських 

учених та інноваторів і залучення інвесторів до розвитку перспективних 

проектів. 

Шемшученко, Ю. С. Академічні наукові школи в галузі державознавства і 

правознавства : до 70-річчя від часу заснування Інституту держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України / Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк // 

Вісник Національної академії наук України. — 2019. — № 4. — С. 83-92. 

 

Історія і сьогодення Інституту фізики Національної академії наук України 
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