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Від упорядників 

Процес розроблення Конституції України знаходиться в постійному розвитку і 

залежить від сучасних вимог суспільства. 

У рамках Програми заходів святкування архівними установами 15–річчя Конституції 

України, Галузевим центром науково-технічної інформації Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства підготовлено джерелознавчий та 

історіографічний огляд, присвячений до цієї знаменної дати. 

Видання, представлені у огляді, розподілено на декілька розділів, які розкривають 

сутність понять конституції, конституціоналізму, відповідає етапам становлення та розвитку 

конституціоналізму, прийняття Конституцій на території України, а також зарубіжних країн. 

Джерела виявлення видань – фонди та довідково-бібліографічний апарат, електронні 

ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної історичної 

бібліотеки України, Національної парламентської бібліотеки України та електронні ресурси 

державних архівних установ України. 

Принцип укладання огляду визначено хронологічними рамками створення 

Конституції, починаючи з виникнення української козацької держави в XVII ст. й до 

сьогодення. 

Структура огляду: 

Від упорядників 
1. Історіографія створення Конституції України 
2. Загальний огляд розвитку українського конституціоналізму 
3. Конституція України та конституціоналізму в архівних документах та друкованих 
виданнях 
3.1 Загальні питання 
3.2 Історія української Конституції 
3.3 Видання Конституції України та коментарі до неї. 
4. Конституції та конституціоналізм інших держав 

 

Видовий склад, представлений в огляді характеризується такими групами видань та 

архівних документів: 

 архівні документи 

 публікації документів 

 монографії 

 підручники, навчальні посібники 

 науково-довідкові видання (довідники, путівники, енциклопедії) 

 статті у періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках наукових праць 

 збірки методичних, інформаційних матеріалів 

 матеріали наукових, науково-практичних конференцій, збірники наукових 

праць 
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 дисертаційні дослідження 

У середині розділів матеріал структуровано за алфавітом авторів та назв видань. 

Видання частково анотовані. 

Бібліографічний опис у Бюлетені здійснено відповідно до правил бібліографічного 

опису документів, встановлених ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «СІБВС.1 Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», а скорочення слів – згідно з 

ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: Загальні 

вимоги та правила» та ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

 

                                                 
1 СІБВС – система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
 


