Конституція України: чинне законод. станом
на 02 квітня 2018 р.: (офіц.текст).– Київ:
Правова єдність, 2018.– 80 с.– (Законодавство
України).
Станом на 02 квітня 2018 р.

Грушевський М. С. На порозі Нової України:
гадки і мрії.– Київ: Наукова думка, 1991.–
120 с.
Документ становить собою збірник статей і
промов українського вченого і державного
діяча М. Грушевського, написаних і
виголошених ним протягом 1917–1918 рр.

Футей Б. Становлення правової держави в
Україні: 1991–2011 рр. = Establishing the rule of
law in Ukraine. 1991–2011. – 3-тє вид., перероб.
і допов.– Київ: Юрінком Інтер, 2011.– 456 с.
Видання містить доповіді, виступи, статті
автора, присвячені концептуальним правовим
проблемам становлення Української держави.

Совгиря О. В. Конституційне право України.
Повний курс: навч. посіб./ О. В.Совгиря,
Н. Г.Шукліна.– Київ: Юрінком Інтер, 2019.–
556 с.
У навчальному посібнику висвітлено питання
щодо: характеристики конституційного права
як галузі національного права України, основ
вчення
про
конституцію,
основ
конституційного
ладу
України,
конституційно-правового статусу людини і громадянина в
Україні, конституційних прав, свобод та обов’язків людини
і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії
(прямого народовладдя), конституційно-правових основ
організації і здійснення державної влади в Україні.

Історичний календар 2010: наук.-попул.
альманах,
вип.13/упор.:
А. Денисенко,
В. Денисенко, Р. Сосса, В. Тупкевич.– Київ:
Генеральна дирекція по обслуговуванню
іноземних представництв, 2009.– 384 с.

Шаповал
Ю. І.
Держава:
енциклопедія України.– Київ:
2009.– 160 c.: іл.

ілюстрована
Балтія-Друк,

Готуючи рукопис, автор спирався на праці своїх
колег, віддаючи їм належне і постійно
пам’ятаючи про те, що енциклопедичне видання
без цього неможливе, що – це жанр
компілятивний. Цю роботу можна вважати
колективною, а про те йому вдавалося опертися
на досягнення братів і сестер по історичному цеху.

Багнюк Анатолій Символи Українства:
художньо-інформаційний довідник.– 2-е вид.,
доп.– Тернопіль: Терно-граф, 2009.– 826 с.–
(Коріння Української нації).
У даному виданні в популярній формі
розкрито значення і зміст античних,
християнських і національних символів та
образів, що належать до основи української
духовності.

Сергієнко П. П. Соборна Україна: від ідеї до
життя / П. П. Сергієнко. – К.: Знання, 1993. –
64 с.
Аналізується

зміст

поняття

«соборність».

Простежується розвиток ідеї соборності на
різних

історичних

етапах.

Розглядаються

шляхи розбудови соборної України у сучасних
умовах.

Котляр М. Шляхами Віків: довідник з історії
України

/ М. Котляр, С. Кульчицький. –

К.:

Україна, 1993. – 380 с.
Довідник охоплює проміжок часу у півтора
тисячоліття

–

починаючи

від

племінних

спільностей V cт. й до сьогодення. Текст
доповнено
таблицею.

порівняльною

хронологічною

