
Витяг з Декларації про державний суверенітет України з підписами декларантів



Державний суверенітет України визначався в

Декларації як «верховенство, самостійність, повнота і

неподільність влади республіки в межах її території,

незалежність і рівноправність у зовнішніх

відносинах». Територія УРСР в існуючих кордонах

проголошувалася недоторканною.

24 серпня 1991 року на виконання саме Декларації

про державний суверенітет було ухвалено Акт

проголошення незалежності України. А

всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року,

затвердивши Акт проголошення незалежності

України, фактично її легітимізував.

Поштова марка на честь прийняття Декларації



Пропонуємо до Вашої уваги матеріали, що стосуються прийняття Декларації, теорії походження суверенітету, 

спогадів учасників тих подій та питань подальшого розвитку України.

Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття,

документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України ; [ред.

рада : Олександр Барабаш (голова) та ін.]. - Житомир : Рута, 2010. -

868 с.

До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття

Декларації - законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх

обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, - а також

аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української

РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної

Ради України).

Здобуття незалежності України 1991 : історія проголошення,

документи, свідчення : у 2 т. Т. 1 / Асоціація народних депутатів

України ; [ред. рада : О. Барабаш (голова) та ін.]. - Житомир : Рута,

2011. - 752 с.

До книги увійшли документальні матеріали, що стосуються процесів

1990–1992 pp. у Bepxoвній Раді України з підготовки, поступу до

власної державності, безпосередньо проголошення незалежності

України та перших кроків нової держави; правові акти; стенограми

обговорення найважливіших питань і результати голосування та ін.;

статті вчених-істориків та спогади і роздуми народних депутатів

України та інших політиків.



Головатий С. Верховенство права : у трьох кн. [Кн. 3. Верховенство права: український

досвід] / С. Головатий ; Сергій Головатий. - К. : Фенікс, 2006. - с. 1277-1748 +4 с.

У книзі третій аналізується перебіг процесу зародження українського конституціоналізму

та розвиток новітнього конституційного процесу, в рамках яких мали місце спроби

матеріалізувати принцип верховенства права в Декларації про державний суверенітет

України від 16 липня 1990 р., в Конституційному договорі від 8 червня 1995 р. і в

Конституції України від 28 червня 1996 р.

Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття :

Підручник для вузів / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А.

Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.

У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й

практика політичної історії України ХХ століття. Викладено

матеріали, пов’язані з політичними процесами в Україні на різних

історичних етапах, їх особливості, відмінності політичних

режимів, політичних систем, а також внутрішню та зовнішню

політику України чи ставлення стосовно неї інших держав.



Рудницький С. Л. Чому ми хочемо самостійної України / С. Л. Рудницький ; Степан Рудницький. - [Львів

: Світ, 1994]. - 416 с.

Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Якої нам треба самостійної України? Які чинники

сприяють процесам становлення, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка

роль географічного фактора — території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування

землі України — у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Академік

Степан Львович Рудницький (1877-1937), багаторічний в'язень ГУЛАГу, відповідаючи на ці питання,

обґрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української

держави. Наукові думки і позиції вченого дають багату поживу для нашого сучасника, для правильної

орієнтації в складних, часто суперечливих процесах українського державотворення.

Петровський В. В. Історія України. Неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В.

Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - [Х.] : ШКОЛА,

2008. - 608 с.

Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної

України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України

до незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.



Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України / С. А. Макарчук. - Львів : Світ, 1999.

- 352 с.

Ця книга – плід багаторічної праці відомого українського історика, професора Степана

Арсентійовича Макарчука. У ній в хронологічній послідовності аналізуються писемні

джерела з історії України, мемуарна література вітчизняних і зарубіжних авторів,

періодика, літературні и діловодні документи державних установ, нормативні діловодні

документи політичних партій новітнього часу.

Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) :

навч. посібник для внз / О. Д. Бойко. - К. : Кондор, 2004. - 360 с.

У даному посібнику відзначаються різні підходи до оцінки

модернізованих процесів 1985-1991 рр., з альтернативними

концепціями та моделями виходу з кризи. Висвітлено низку

сюжетів, що з недостатньою повнотою викладені в навчальній та

науковій літературі або ж узагальнені раніше, не були предметом

вивчення, органічно поєднано матеріали численних історичних

джерел та результатів сучасних наукових досліджень.



Чорновіл В. Твори : в 10 т. Т. 7. Статті, виступи, інтерв'ю

(березень 1990 - грудень 1992) / В. Чорновіл ; Вячеслав

Чорновіл ; Міжнар. благодійний фонд В. Чорновола ; [ред.кол.:

А. Пашко та ін. ; упорядкув. та комент. В. Чорновіл]. - К. :

Смолоскип, 2011. - 1080 с.

У сьомому томі Творів В. Чорновола в десяти томах уміщено

його статті, виступи, інтерв’ю. Це період початку

державотворчої діяльності відомого політика від весни 1990 р.

до грудня 1992 р. включно.

Лук'яненко Л. Тут мій дух : збірник ст. Т. 1. 1988-2002 рр. /

Л. Лук'яненко. - К. : [Тамподек XXI], 2013. - 312 с.

Ця книжка про утвердження українства та державності, як

вона віддзеркалена в документах та статтях автора.



Поровський М. І. Тільки рухом життя і обіймеш... : повість-спогад / М. І.

Поровський ; Микола Поровський. - К. : Укр. енциклопедія, 2009. - 452 с.

Хвилююча розповідь активного учасника боротьби за Самостійну Українську

Державу та одного із засновників Народного руху України, народного

депутата України Миколи Поровського про події, коли українські

національно-патріотичні сили виборювали Незалежність України.

Литвин В. М. Політична арена України : дійові особи та виконавці / В.

М. Литвин. - К. : Абрис, 1994. - 496 с.

У книзі подано новітню політичну історію України (1986 — 1994 рр.)

та низку біографічних портретів сучасних українських політичних

діячів у динамічному процесі публічних та кулуарних змагань за владу.

Книга написана на великому архівному та фактологічному матеріалі,

містить оригінальні документальні фото.



Павличко Д. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв'ю.

Документи / Д. Павличко. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. -

772с.

В цій книзі подано політичну публіцистику відомого письменника,

громадського діяча і політика Дмитра Павличка, що охоплює період від

1987-го до 2003 р. Автор подає важливі свідчення і документи, що

торкаються періоду проголошення незалежності України, розкривають

складний процес пробудження й розвитку національної свідомості

українського народу, аналізує досягнення й помилки патріотичних сил у

період становлення української державності.

Прокоп М. Напередодні незалежної України : Спостереження і

висновки / М. Прокоп ; Наукове товариство ім. Шевченка. - Нью-

Йорк, Париж, Сидней, Торонто, Львів : Б.в., 1993. – 646 с.

У даній книзі відображено синтетичний образ української

національної політики і оцінка її місця та ролі у визвольній боротьбі

українського народу. Автор дає широку картину ідейно-програмових

процесів та розвитку української політики – від німецької окупації в

1941-1944 рр. до відродження державної незалежності України.



Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних

геополітичних змін / А. М. Зленко ; Анатолій Зленко. - Х. : Фоліо, 2003. -

560 с.

Ця книга є першою спробою провідного дипломата і політика Анатолія

Зленка проаналізувати зовнішньополітичну діяльність України за всі роки

її новітньої історії, зробивши це через призму власного досвіду.

Юхновський І. Р. Вибрані праці. Політика / І. Р. Юхновський ; Український ін-т нац.

пам'яті, Ін-т фізики кондесованих систем НАН України. - Львів : Львівська

політехніка, 2010. - 566 с.

У виданні містяться виступи і статті, присвячені різноманітним аспектам

державного будівництва України та аналізу політичних подій, які відбувалися в

Україні впродовж 1990-2010 років – часу депутатства І. Р. Юхновського у Верховній

Раді України та керування Українським інститутом національної пам’яті.



Сорока М. М. Світ відкриває Україну : про зовнішню політику Укр. держави у 90-х роках

ХХ століття : Статті. Документи. Коментарі / М. М. Сорока. - К. : Київ. правда, 2001. - 784 с.

У книзі представлена широка панорама подій і найважливіші договірні документи, пов’язані

з виходом на міжнародну арену та першими зовнішньо-політичними кроками незалежної

Української держави. Основу матеріалів книги складають нотатки, репортажі, есе автора про

зарубіжні візити й переговори керівників України, безпосереднім свідком яких він був.

Кульчицький С. Україна на порозі об'єднаної Європи / С. Кульчицький,

М. Міщенко ; Станіслав Кульчицький, Михайло Міщенко ; Центр

Разумкова. - [К.] : Центр Разумкова : [Заповіт], 2018. - 232 с.

Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні

після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності

тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної

демократичної Української держави, виявляють динаміку основних

параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють

“больові точки”, які досі заважають українському народу ввійти до

структур об’єднаної Європи.



Баймуратов М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті

взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С.

Хоббі ; за ред. М. О. Баймуратова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т,

Представництво європ. орг. публіч. права в Україні. - Суми : Університет. книга, 2013. - 302 с.

У монографії розглядаються актуальні питання модифікації державного суверенітету в умовах

європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами.

Досліджується проблематика суверенітету держави, його роль у становленні конституційного ладу

держав в умовах глобалізації; співвідношення та протиріччя суверенітету держави та європейської

інтеграції, проблеми суверенітету у відносинах Європейського Союзу з державами-кандидатами.

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття : зб.

матеріалів міжнародної наук. конф. (22 серпня 2011 р., м. Київ) / Нац. ін-

т стратегічних досліджень ; [упоряд. : Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський].

- К. : [НІСД], 2011. - 190 с.

Видання містить матеріали міжнародної наукової конференції

«Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття»,

організованої Національним інститутом стратегічних досліджень і

присвяченої питанням розвитку Української держави у сучасному

глобалізованому світі. Її учасники обговорювали політичні та

гуманітарні орієнтири розвитку країни в контексті актуальних світових

тенденцій, питання економічного суверенітету й національної

конкурентоспроможності України, забезпечення її національної безпеки

на тлі новітніх викликів.


