


В історії нашої країни боротьба народу за свої права, за права нації завжди відігравали особливу роль. Витоки становлення 
державного життя України та її права на окреме існування беруть початок з XI століття.

Вершиною українського державотворення є угода, ухвалена 5 квітня 1710 року між гетьманом Пилипом Орликом і 
Військом Запорізьким. Оригінальна назва: «Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорозького», хоча сучасні 
історики цей документ називають Конституцією Пилипа Орлика. У документі обґрунтовуються права України на незалежність 
від москви, регламентуються відносини в державі. Це був перший документ, який передбачав розподіл трьох гілок влади. Вона 
діяла епізодично в деяких регіонах Правобережної України до 1714 року.

Історичним попередником Основного Закону України також є Конституція Української Народної Республіки (Статут про 
державний устрій, права і вільності УНР), прийнята Українською Центральною Радою 29 квітня 1918 року. Один з її авторів – 
незмінний голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський, який одним з перших ще на початку ХХ ст. 
відстоював  конституційні права українства та оприлюднив свої ідеї й програму у знаменитій статті «Конституційне питання і 
українство в росії» (1905). Його ідеї були розвинуті в Конституції УНР 1918 р. Головні постулати цього вищого державного 
акту – від самостійності, незалежності, неподільності території до широкого самоврядування й децентралізації – залишаються 
актуальними і сьогодні.

Новим періодом в історії України стало прийняття Основного Закону Держави, що мало велике історичне значення для 
українського народу. Процес прийняття проходив з ускладненнями і тривав понад 5 років. У лютому 1996 року проект 
Конституції України був на розгляді парламенту протягом 3 місяців. Найбільш активну дискусію викликали 5 пунктів проекту: 
про розділ повноважень між гілками влади, проблема власності, державна символіка, статус російської мови та статус Криму. 
Загроза розпуску Верховної Ради змусила народних депутатів в ніч з 27 на 28 червня 1996 року прийняти Конституцію 
України. Вона складається з преамбули і 15 розділів. Експерти вважають Конституцію однією із найкращих у Європі та 
найбільш демократичних у світі. Відтак Україна стала рівноправним членом світової спільноти.

І саме сьогодні Збройні Сили України на передовій, а український народ в тилу захищають вікові прагнення нашого 
незламного народу до суверенітету та територіальної цілісності і відстоюють канони Конституції нашої держави. 



З нагоди відзначення Дня Конституції України архівне управління 
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів 
Дніпровської міської ради спільно з діловодним архівом 
Дніпропетровського національного історичного музею імені                            
Д. І. Яворницького;  бібліотекою–філіалом № 2 Дніпропетровської 
Централізованої системи публічних бібліотек для дорослих; 
Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою  
ім. Первоучителів слов`янських Кирила і Мефодія; навчально-
методичною лабораторією вивчення базових дисциплін              КЗ 
вищої освіти «Дніпровської академії неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради підготували онлайн експозицію 
архівних документів.

                           Ласкаво просимо до перегляду.



Документи архівного управління департаменту 
забезпечення діяльності виконавчих органів 

Дніпровської міської ради
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 Випуск газети «Наше місто» від 28.03.1996 № 35, арк. 1.
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№ 110, арк. 1.
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Випуск газети “Наше місто” від 30.06.2010 № 89, арк. 1,2.



Документи Дніпропетровського національного 
історичного музею імені Д. І. Яворницького



Діловодний архів Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького
КП - 164848 М. Грушевський (Львів, 1910)
КП-166754 Генеральний секретаріат Центральної Ради



Діловодний архів Дніпропетровського національного історичного музею імені
Д. І. Яворницького
НВ-21062 Прийняття Конституції 1996



Документи Бібліотеки–філіалу № 2
Дніпропетровської Централізованої системи публічних 

бібліотек для дорослих



Історії держави і права України: Хрестоматія для 
студентів юридичних факультетів вищих 
навчальних закладів України - Дніпропетровськ, / 
укр. м. / 2003. - 344с.



Історії держави і права України: Хрестоматія для студентів юридичних факультетів вищих 
навчальних закладів України - Дніпропетровськ, / укр. м. / 2003. - 344с.



Права та свободи людини і громадянина : навч. Посіб. / А.С. Пазенок  
К. : Академвидав, 2010.  176с. (Серія «Альма-матер»)



Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2008. - 624 с.



Хретоматія з історії держави і права України: Навч. посіб./ Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.), О. Л. 
Копиленко, В. М. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук. -  К.: Юрінком Інтер, 2003. - 656 с.





  Документи Дніпропетровської обласної універсальної           

наукової бібліотеки  ім. Первоучителів слов`янських Кирила і Мефодія

        21 квітня 2022 року працівники закладу провели флешмоб для мешканців міста.

Дітям дарували патріотичні прапори та кульки. Запрошували до бібліотеки, 
знайомили з основними книгами  у бібліотечному фонді, в яких можливо знайти відповіді 
на всі питання про Конституцію України та  історію її створення.

Також корисна інформація: зараз з'явилася книга для дітей братів Капранових 
"Конституція у коміксах", де доступно і цікаво розповідається про основний документ 
нашої держави.









Документи навчально-методичної лабораторії вивчення базових 
дисциплін КЗ вищої освіти “Дніпропетровської академії 
неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради  



Випуск газети “Історична правда” від 23.12.2010
https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/23/10394/

https://www.istpravda.com.ua/articles/2010/12/23/10394/


Стаття “Як Україна отримала свою Конституцію”
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-ukrayina-otrymala-svoyu-konstytuciyu1

https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-ukrayina-otrymala-svoyu-konstytuciyu1
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