
 



 

 

 Минуло 20 років після прийняття 
Верховною Радою України у знаменну 
«конституційну ніч» нової Конституції – 
Конституції України 1996 року. 
  Це  надзвичайно важлива 
історична подія в житті українського 
народу. Ознайомлення з Конституцією 
України та засвоєння її положень є 
одним з основних обов’язків кожного 
громадянина України, зумовлює 
активізацію його участі у політичному 
житті суспільства, сприяє засвоєнню 
його конституційних прав у 

.повсякденному житті



 
 

Перша Конституція України гетьмана 

Пилипа Орлика. 1710 рік/ Передмова та загальна 

наукова редакція О. Пріцака. – К. : Веселка, 1994. 

– 77 с. 
У книжці вміщено першу Конституцію України, 

створену 1710 р. 

Конституція України. Конституція 

Автономної Республіки Крим : збірник нормативних 

актів / Шеф-редактор В. С. Ковальський. – К. : 

Юрінком Інтер, 2003. – 80 с. 
У брошурі наводяться тексти Конституції України та 

Конституції Автономної Республіки Крим. Стане в пригоді 

працівникам органів державної влади і управління, 

правоохоронних органів, студентам юридичних закладів 

освіти та широкому колу громадян України. 

Конституція України : офіційний текст : 

коментар законодавства про права та свободи 

людини і громадянина : навчальний посібник / 

Автор-укладач М. І. Хавронюк. – К. : А.С.К., 2003. – 

384 с. 
У навчальному посібнику досліджено основніположення 

української доктрини щодо прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина та їх гарантій.Видання підготоване в 

рамках курсу «Права людини» для вищих навчальних 

закладів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рудницький С. Л. Чому ми хочемо самостійної України?  

/ Упорядник О. І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.  
Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Які чинники сприяють процесам становлення 

державності та які гальмують їх?Для широкого кола читачів. 

 Основи демократії: посібник / За загальною редакцією А. Колодій. – К.: 

Ай Бі, 2002. – 684 с. 
У посібнику викладено найактуальніші проблеми становлення й розвитку демократичного ладу. Значна 

увага приділяється розкриттю принципів і цінностей демократії, передумов її становлення в сучасному 

світі, специфіки переходу до демократії в Україні.Посібник розрахований на тих, хто викладатиме та 

вивчатиме цілісний курс «Основи демократії», а також на широке коло громадян України, які бажають 

поглибити свої знання з проблем демократії. 

 Кравченко В. В. Конституційне право України: навчальний посібник / В. 

В. Кравченко. – К. : Атіка, 2002. – 480 с. 
У посібнику викладені засади конституційного ладу України, акцентується увага на пріоритеті 

прав і свобод людини і громадянина, досліджується статус органів державної влади та 

конституційні засади місцевого самоврядування. України. 



 

  Актуальні проблеми конституційного права та 

державотворення : збірник наукових праць / За ред. В. В. 

Олуйка. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького 

університету управління та права, 2008. – 357 с. 
  Розміщені у збірнику дослідження стосуються найважливіших 

проблем конституційної реформи, реформування системи органів 

державної влади та місцевого самоврядування.Збірник розрахований на 

наукових працівників і широкий читацький загал. 

 Юхновський І. Р. Вибрані праці. Політика / І. Р. 

Юхновський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2010. – 566 с. 
У третьому томі містяться виступи і статті, присвячені різним 

аспектам державного будівництва в Україні впродовж 1990 – 2010 

років – часу депутатства І. Р. Юхновського та керування Українським 

інститутом національної пам’яті.Для студентів, аспірантів, наукових 

працівників у галузі політології та новітньої історії України, а також 

широкого кола читачів. 

 

 Колодій А. М., Олійник А.Ю. Права людини і 

громадянина в Україні 

 / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. 

– 336 с. 
  У посібнику розглянуто соціально-культурні та світоглядні 

передумови формування ідеї прав людини і громадянина. На основі 

Конституції і законодавства України розглянуто правовий статус, 

права і обов’язки, механізм реалізації та забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина.Посібник стане в пригоді викладачам, 

студентам, слухачам та курсантам юридичних навчальних закладів.



 

 

 

 

 Вивід прав України / Михайло Грушевський та ін. – Львів : МП 

Слово, 1991. – 128 с. 
У збірнику вміщено документи та матеріали державних і політичних діячів 

України, які поруч з науковими трактатами і статтями представників української 

науки і літератури (І. Франко, М. Костомаров та ін.) висвітлюють розвиток 

української політичної незалежної думки протягом останніх сторіч.Для всіх, хто 

цікавиться історією України. 

 Сергійчук В. І. Доля української національної символіки / В. І. 

Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 48 с.  
Автор розповідає про походження української національної символіки, традиції 

використання жовто-блакитних прапорів, тризуба, бунчуків,гербів на українських 

землях. Брошура розрахована на широке коло читачів. 

Колос Богдан. Управління державою ІІІ тисячоліття, або 

Стратегія і тактика побудови Української національної держави / 

Богдан Колос. – Львів : Ініціатива, 2004. – 976 с. 

 

 

Вперше у світовій практиці зроблено спробу подати цілісну систему науки 

«управління», де навколишній світ починаючи від системи мегасвіту і закінчуючи 

підсистемами мікросвіту, розглядається у гармонійній єдності, взаємозв’язку та 

взаємозалежності.Дослідження, запропоноване читачеві, дасть відповідь на три 

найважливіших питання: «Як пізнати себе?», «Як пізнати навколишній світ?», «Як 

поєднати себе з довкіллям і гармонійно співіснувати з ним?»Для широкого кола осіб, 

які займаються або цікавляться питаннями науки управління. 

 

 


