
Незалежна і 
єдина наша  
Україна 

 

 

 

 



В історії українського народу є події, які мають надзвичайне 
значення, вони не втратили своєї актуальності і по сьогоднішній день. 
Однією з таких подій є проголошення Акту Соборності України 22 січня 
1919 року, другою — здобуття незалежності 1991 року. 

Упродовж багатьох століть наша держава очікувала на своє 
визнання, тому ідея всеукраїнської єдності ніколи не полишала наш 
народ. Для українців свобода і гідність завжди були основоположними 
цінностями, вони спонукали до боротьби за незалежність.Наша 
незалежність  оплачена дорогою ціною – великою кількістю життів тих, 
хто помирав за ідею вільної України  зі зброєю в руках і без неї, 
незліченною кількістю років втраченої свободи тих хто сидів за неї у 
таборах та в’язницях. 

24 серпня 1991 року Верховна Рада 
ухвалила Акт проголошення незалежності 
України. 

Цей акт спирався на Декларацію про 
суверенітет, а результати референдуму 1 грудня 
1991р. стали найпереконливішим підтвердженням 
волі народу. Це проголошення стало кінцевим 

результатом багатовікової боротьби українського народу та його 
найвидатніших синів за незалежність України. 

Для того, щоб забезпечити суверене існування 
України.Необхідним було прийняття у 1991-
1992рр. найважливіших законів:“Про державний 
кордон України”,“Про створення Служби 
національної безпеки” та ін. Була затверджена 
атрибутика: гімн герб (тризуб як малий герб 
України) та прапор. 

Протягом першого року існування незалежної 
України, її державну самостійність визнали більше 130 країн, а на 
початку 2001 р. наша держава підтримувала дипломатичні відносини із 
153 країнами світу. 
Зовнішня політика України спрямовувалася на утвердження і розвиток 
її як незалежної держави; забезпечення стабільності міжнародного 
становища України; збереження територіальної цілісності держави та 
недоторканості її кордонів; входження національної економіки до 
світової економічної системи;  захист прав та інтересів громадян 
України, що перебувають за кордоном. 

   За роки незалежності зроблено чимало для того, 
щоб органічно інтегруватися до європейської 
міжнародної спільноти. Україна першою з країн СНД 
уклала угоди про партнерство і співробітництво з 
Євросоюзом, стала повноцінним членом Ради Європи,  

учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). 
підписала ряд документів про співпрацю і партнерство з НАТО, та 



західноєвропейськими країнами. З 1 січня 2000р.Україна вперше. як 
незалежна держава почала виконувати функції члена Ради Безпеки 
ООН, що означає підвищення її відповідальності  та ролі у збереженні 
миру на нашій планеті. 
Сьогодні незалежність України – запорука вільного розвитку держав і 
народів Європи. і головна перешкода для Росії,  яка намагається 
політично, економічно  поглинути Україну. Нині в умовах агресії з боку 
Росії, ми продовжуємо боротьбу за власну свободу і незалежність, 
територіальної цілісності  держави. Однак боротьба триває й нині , 
українці змушені захищати від російської агресії,територіальну 
цілісність та суверенність України. Це боротьба не лише за людей і 
територію, а за право бути собою, вільно вирішувати, як жити куди 
прагнути і яке майбутнє обирати. 
 За ці три  десятиліття ми не починали воєн, добровільно відмовилися 
від ядерної зброї, а наші миротворці допомагали ООН встановити мир 
і порядок у багатьох куточках землі. Але наша миролюбність не 
заважає нам боронити рідну землю від нахабного загарбника. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 30 років незалежності продемонстрували світу що Україна відбулася 
як держава здатна утверджувати демократичні цінності відстоювати 
свободу гідність та розмаїття захищати свій суверенітет і 
територіальну цілісність  Нам вдалося побудувати  суспільство в якому 
знаходять  спільну мову та взаємну повагу різні етнічні релігійні 
соціальні групи. 
 

 

 

 



 

65.9(4УКР) 
Г14 
Гайдуцький, П.І. 
 Незалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. - К.: 
Інформаційні системи, 2014. - 528 с. 

 

 

 

 

 

У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за 

роки незалежності, а також питання модернізації українського 

суспільства та його цивілізованого вибору. Двозначний смисл 

закладений у назві книги, означає високу незалежність вітчизняної 

економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ 

європейських викликів. 

Для науковців політологів аспірантів студентів і широкого кола 

читачів яких цікавлять питання економічної політики та державного 

будівництва. 

 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР)я7 

І-90 
 Історія України: підручник / В. Баран, Л. Войтович, Я. 
Грицак та ін. ; кер. авт. кол. Ю. Зайцев. - 3-тє вид., 
перероб. і доп. - Львів : Світ, 2002. - 520 с.  
 
   

 

 

 

Cеред видань просвячених історії України, пропонований читачеві 

навчальний посібник вирізняється, як одна з перших спроб глибокого 

осмислення історичного минулого України з позицій досягнень 

гуманітарних наук кінця ХХ ст. Піддаючи належне давній історії, автори 

основну увагу зосереджують на висвітлення подій і явищ ХХ ст., 

зокрема її другої половини. Видання позбавлене, як стереотипів 

застійних часів, так і новітніх послідовно і всебічно висвітлює історію 

української державності ітрагічної боротьби за її утвердження, історію 

формування українського народу, його перетворення у сучасну націю. 

 Для студентів вищих навчальних закладів 

 

 

 

 

 

 



 

 

63.3(4УКР)я7 
Б77 
Бойко, О.Д. 

Історія України: навч. посіб./ О. Д. Бойко. - 3-

тє вид., випр. та доп. - Київ : Академ. видав, 2007. 

– 688 с. 

 

 

 

 

 

Перші три видання’’ Історії України” О. Д. Бойка запам’яталися 

студентам і набули популярності у вищій школі як навчальні посібники. 

У них приваблювали компактність і лаконічність тексту, концептуально-

смислова самодостатність, аналітичність, системне наукове коректне 

мислення автора, розкуте та тактовне слово. Нині це видання здобуло 

статус підручника. При його підготовці, уточнено деякі формулювання, 

розширено, конкретизовано, висвітлення окремих подій і фактів. 

Викладені вони в єдностях і суперечностях різноманітних 

тенденцій з осмисленням зумовленості вчинків історичних постатей. 

Проаналізовано і сучасні політичні, соціально-економічні, духовні 

процеси та тенденції. 

Підручник прислужиться студентам, викладачам вищих 

навчальних закладів. Корисним буде учителям середніх шкіл та всім, 

хто прагне пізнавати минуле порозмірковувати над сучасними 

реаліями народу. 

     



  

63.3(4УКР)я7 

С13 
Савченко, Н.М. 

 Історія України: модульний курс: навч. посіб./ Н. 
М. Савченко, М. К. Подольський. - Київ : Інкос, 
2006. - 544 с.  
 

 

 

 

 

 

 

Викладення матеріалу подається з позиції сучасної концепції 

вітчизняної історії згідно з навчальною програмою курсу. З метою 

полегшення роботи з підручником в кожному розділі наведені 

фрагменти цінних документальних джерел. Стиль та манера викладу 

матеріалу допоможуть ефективнішому засвоєнню студентами 

матеріалу при дистанційному вивченню. Присутність вправи та 

відповідей дають можливість здійснювати самоконтроль та самооцінку 

у процесі навчання. 

 Для студентів ВНЗ, а також для широкого загалу читачів -  учнів 

середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ та всіх, 

хто цікавиться історією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне 

нашого народу. 

 

 



 

63.3(4УКР)63 
К28 
Касьянов, Г. 

 Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / 
Г. Касьянов. - Київ : Наш час, 2007. - 432 с. 

 

 

 

 

 

 

Книга подає штроку панораму фактів та подій історії України після 

здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії – зрушення в політичній 

системі, становлення структур державної влади, побудова нації, 

проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, 

в моделях соціальної поведінки. 

Стиль викладу поєднує науковий аналіз та доступність 

формулювань і висновків, що робить книгу доступною не лише 

фахівцям, а й значно широкому колу читачів. 

Автор – відомий як в Україні так і поза її межами. 

  

 

 

 

 

        

 



 

63.3(4УКР)я7 
С24 
Світлична, В.В. 

 Історія України: навч. посіб. / В. В. Світлична ; ред. 
Ю. М. Алесєєв. - 3-тє вид. - Київ :Каравела, 2004. - 
408 с. 

 

 

 

 

 

 

Викладення матеріалуподається з позиції сучасної концепції 

вітчизняної історії згідно з навчальною програмою курсу. З метою 

полегшення роботи з підручником в кожному розділі наведені  

фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль і 

манера викладу матеріалу допоможуть ефективному засвоєнню 

студентами  при дистанційному вивченні матеріалу. Присутність 

вправи та відповідей дають можливість здійснювати самоконтроль та 

самооцінку у процесі навчання. 

Для студентів ВНЗ, а також для широкого загалу читачів – учнів 

середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно- технічних училищ та всіх, 

хто цікавиться історією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне 

нашого народу. 

 

 

        

 



 

63.3(4УКР)я7 
П50 

 Політична історія України: посібник/ Є. О. Бондарєв, 
В. П. Горбатенко, В. А. Греченко та ін.; ред. В. І. 
Танцюра. - Київ: Академія, 2002. - 488 с.  

 

 

 

 

 

Це одне з перших навчальних закладів, що охоплює політичну 

історію України від її початку до сьогодення. У ньому простежено 

розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її 

на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України 

незалежною державою. Головна увага зосереджена на особливостях 

розвитку політично-правової системи українського суспільства, 

державного та адміністративно-територіального устрою, політичних 

режимів, їх внутрішньої та зовнішньої політики, державної атрибутики 

та символіки, політичних процесів і ролі в них політичних партій, рухів, 

лідерів нації, політичної свідомості  та політичної культури українського 

народу. 

Для студентів вищих навчальних закладів усіх хто прагне пізнати 

особливості політичного розвитку України. 

 

 

 

 



 

63.3(4УКР)я7 

О-54 
Олійник, М.П. 

 Історія України: навч. посіб./ М. П. Олійник, І. Х. 
Ткачук. - Львiв: Новий Світ – 2000, 2015. - 264 с.  
 

 

Посібник призначений для студентів дистанційної та заочної форм 

навчання. Цим зумовлена його особистість – акцентувати увагу 

студента на найсуттєвіших явищах, фактах причинно – наслідкових 

зв’язках. 

Посібник покликаний стимулювати творчу самостійну роботу 

студента з підручниками, довідниками, монографіями з історії України. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

63.3(4УКР)я2 
І-90 
Історія України: універ. іл. словник/ уклад. В. К. 

Губарев. - Донецьк : БАО, 2008. - 576 с.  

 

 

     
Пропонуємо вам оригінальний ілюстрований довідник з історії 

України. Ви познайомитеся з основними історичними термінами й 
поняттями, біографіями видатних діячів вітчизняної історії, її 
найважливіши миподіями і явищами. Для зручності користування 
матеріали розташовано в хронологічному порядку. 

 
Видання адресоване учням шкіл, студентам, викладачам історії. 

Також воно стане у пригоді всім, хто цікавиться минулим України та її 
сьогоденням. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

63.3(4УКР)6я7 
Н73 
 Новітня історія України (1900–2000): підручник/ А. Г 
Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін. - Київ: 
Вища шк., 2000. - 663 с. 
 

 
 
 

 

Висвітлено  питання  формування  української національної ідеї. 

Розглянуто утворення національних політичних партій участь, 

України в першій світовій війні, українську національно-

демократичну революцію та її наслідки. Викладено проблеми 

пов’язані з періодом радянсько-більшовицької доби, за якої було 

сформовано тоталітарно-репресивний режим в Україні, що 

спричинив терор проти народу, голодомори, війну та повоєнні 

політичні репресії. 

Розглянуто період після проголошення та утвердження 

державної незалежної України. Максимально враховано сучасні 

наукові погляди оцінки історичних подій та осіб. 

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. Може бути корисним усім хто цікавиться історією 

українського народу. 

 

 

 

 

 

 



 
63.3(4УКР)я2 
І-90 
Ураїнське державотворення: невитребуваний 

потенціал : словник-довідник / за ред. О.М. 

Мироненка. – К. :Либідь, 1997. – 560 с. 

 

 

 

 

 

 

У словнику-довіднику на основі архівних документів, які протягом 

тривалого часу перебували у спецсховищах, висвітлюється складний і 

суперечливий процес визрівання національно-державницької ідеї, 

чималий позитивний і негативний досвід наших пращурів у спробах 

формування власної держави — від Київської Русі до здобуття 

Україною незалежності. Аналізуються першовитоки національного 

права, еволюція вітчизняної державно-правової думки. 

Для студентів ВНЗ, істориків, правознавців, політологів, 

українознавців, культурологів, усіх, хто цікавиться національно-

державницькими процесами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
63.3(4УКР)я2 
І-90 
 Історія України: універ. іл. словник/ уклад. В. К. 
Губарев. - Донецьк : БАО, 2008. - 576 с.  
 І 

 

 

 

 

 

 

Чи знаємо ми свою країну, їїісторію та культуру? Чи бачили 
численні замки та оборонні споруди, палаци та садиби, мальовничі 
пам’ятки садово-паркового мистецтва та чудернацькі скелі й загадкові 
печери, водойми та казкові водоспади на її території? Чи пам’ятаємо 
ми своїх славетних предків? Чи знаємо про таємниці, які заховані в 
надрах на теренах України? Енциклопедія «Україна» - своєрідний 
музей, в якому зібрані кращі здобутки української історії та культури: 
картини, схеми, карти, фото споруд, костюмів, знарядь, зброї, прикрас 
тощо. 

Ця книга підвищить національну свідомість патріотичний дух 
читачів та стане чудовим подарунком. 
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