
Консультація по темі 31.«Становлення України як незалежної держави». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1990 р. Криму надано автономії у складі України, що засвідчило демократизм та 

толерантність керівництва республіки. 

Формування гілок влади 

Головою держави є Президент. Він гарантує державний суверенітет, територіальну 

цілісність України, дотримання Конституції, прав і свобод громадян 

Законодавча влада Виконавча влада Судова влада 

Верховна Рада 
(парламент), місцеві ради 

Кабінет Міністрів (уряд), 

місцева державна 

адміністрація, виконкоми 

Верховний Суд України, суди 

різних рівнів, згодом – 

Конституційний Суд 

 

Діяльність Президента України Л.Кравчука 1991 – 1994 рр. 

 Втілив ідею незалежності України в життя 

 Очолив державотворчі процеси на першому надскладному етапі 

 Не допустив, завдяки поміркованій політиці, виплеску соціальної напруги 

 Не зміг втілити в життя обіцяну під час виборчих перегонів програму 

соціально-економічних перетворень 

 Загострення протистояння між Президентом, урядом і Верховною Радою,наростання 

економічної кризи, незадоволення населення погіршенням умов життя призвели до 

дострокових виборів Президента й депутатів Верховної Ради (1994 р.) 

 На початку 90-х років економіка України перебувала в стані глибокої кризи 

 Скасування російським урядом державного контролю над ціноутворенням призвело до 

різкого зростання цін в Україні. 10.01.1992 запроваджено купони багаторазового 

використання.  

 Продовжувалося падіння виробництва ( 1993 р. – на 20,9%) 

 Зупинити інфляцію намагались скороченням виплат з бюджету, встановленням 

фіксованого курсу купонів по відношенню до долара, що призвело до зубожіння 

населення та зростання «тіньової» економіки. 

  Приватизація засобів виробництва. За 1992– 1994 рр. було приватизовано понад 11 

тис. підприємств. Приватизація проводилась непрозоро, в інтересах правлячих кіл.  

 Реформування фінансової системи. Створення майже 230 банківських установ 

 Співробітництво з МВФ. ЄБРР. Зростання зовнішнього боргу. 

Перші кроки державотворення 

 

Жовтень 1991 р. – Закон «Про 

громадянство України» 

 

Листопад 1991 р. – Закон «Про 

державний кордон» 

 

6 грудня 1991 р. – Закон «Про збройні 

сили України» 

 

Січень – лютий 1992 р. 

Затвердження державної 

символіки України 

 



 Загострення соціальних проблем: зростання безробіття, невідповідність заробітної 

плати потребам населення, еміграція, заробітчанство, стрімке розшарування 

суспільства. 

 Криза в промисловості та сільському господарстві різко погіршила матеріальне 

становище населення, а отже зросло невдоволення ситуацією в державі. У 1992–1993 

рр. Україною прокотилася хвиля страйків і мітингів робітників. Верховна Рада і 

Президент значною мірою втратили авторитет.  

 Одним з провідних напрямків зовнішньої політики України є участь у процесі 

європейської інтеграції ( процес зближення, співпраця ). 

 1992 р. – Україна стала учасником Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі ( ОБСЄ ), ЄБРР та МВФ. 

 1994 р. – лідери України, США, Великобританії та Росії підписали Меморандум 

про гарантії безпеки України взамін на проголошення Україною без’ядерного 

статусу (Будапештський меморандум). В 1996 р. процес вивезення ядерної зброї з 

території України завершився, Україна отримала статус без’ядерної держави. 

 1995 р. - Україна  першою з країн СНД офіційно вступила до Ради Європи. 

 2003 р. – надання статусу «країни – сусіда ЄС». 

 2005 р – ЄС надав Україні статус країни з ринковою економікою 

 2008 р. – Україна стала членом Світової організації торгівлі (СОТ) 

 2010 р. – Європарламент визнав право України подати заявку на членство в ЄС. 

 Прагнення України до вступу в НАТО. Україна – учасник програми НАТО 

«Партнерство заради миру»; у 1996 р. схвалена індивідуальна програма 

партнерства України з НАТО; у 1997 р. між Україною і НАТО підписано «Хартію 

про особливе партнерство». 2002 р. – підписаний план конкретних дій, що до 

вступу України до НАТО. 

Результати дострокових виборів 1994 р. 

Вибори Президента Вибори до Верховної Ради 

Зареєстровано 7 кандидатів. Відбувалися в 

2 тури: до другого туру вийшли Л.Кравчук 

(37,7%) і Л.Кучма (31,2%). Переміг 

Л.Кучма – 52% голосів (липень 1994р.) 

Вперше проводилися на багатопартійній 

основі, але за мажоритарною системою.  

Прорахунки влади призвели до перемоги 

лівих сил. (КПУ – 25% голосів, 96 

депутатів) 

1998 р. – вибори до ВР. Змішана виборча система: 50% депутатів обираються за 

партійними списками, 50% - в одномандатних округах. Вісім партій подолали 4%-й 

бар’єр. Перемога лівих сил. 

Президентство Л.Кучми ( 1994 – 2004 рр.) 

Здобутки Прорахунки 

Здійснення приватизації. 

Формування приватного сектору 

економіки ( дає більшу частину ВВП ). 

Подолання економічної кризи 90-х рр.. 

Зупинення гіперінфляції; введення власної 

національної валюти – гривні (вересень 

1996 р.) 

28 червня 1996 р. - прийняття 

Конституції в результаті компромісу між 

Верховною Радою і Президентом  

Урегулювання проблеми кордонів 

України. 

Початок реформування системи освіти. 

 

Значне поширення корупції 

Формування і зміцнення тіньової 

економіки ( близько 50% ). 

Створення фінансово-промислових кланів. 

Накопичення зовнішньої заборгованості. 

Зловживання під час приватизації. 

Не сформованість державних інтересів, 

невизначеність у відносинах між Заходом і 

Сходом. 

Нерівноправні відносини з Росією. 

Низький рівень життя переважної 

більшості населення. 

Високий рівень злочинності 

 Реформи Л. Кучми відповідали перш за 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC


все інтересам колишньої партійно-

радянської номенклатури. За короткий 

строк значна доля народного господарства 

країни була розподілена між кількома 

кланами олігархів. Саме вони  за часів 

президента Д. Кучми почали ставитися до 

держави як до приватної власності. 

 

2001 р. – Україну охопила політична криза. Привід – убивство опозиційного журналіста 

Г.Гонгадзе. Акція «Україна без Кучми!». Падіння авторитету влади. 

 

 

 

 

 

«Помаранчева революція» (жовтень – грудень 2004 р.)— кампанія протестів, мітингів, 

пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні, організована і 

проведена прихильниками В.Ющенка, основного кандидата від опозиції 

на президентських виборах  після оголошення  Центральною виборчою 

комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник — Віктор 

Янукович.  

Причини 

Криза режиму 

Президента 

Л.Кучми. 

Прагнення зберегти 

владу 

Масова фальсифікація 

владою результатів 

виборів на користь 

прем’єр-міністра 

В.Януковича. 

Боротьба 

фінансово-

промислових груп 

і регіональних 

еліт за владу 

Утручання Росії у 

внутрішні справи 

України 

 

Масові виступи населення 22 листопада – 8 грудня 2004 р. 

Політична криза Сепаратистські виступи на Сході та 

Півдні 

Погіршення економічної 

ситуації 

Результати і наслідки 

Зростання національної самосвідомості населення.  

Формування громадянського суспільства; зміни в роботі ЗМІ. 

Визнання у судовому порядку недійсними результати другого туру президентських 

виборів.  

Прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України, який 

передбачає зміни владних повноважень Президента, прем’єр-міністра, ВР, перехід від 

президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, 

формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень 

Верховної Ради до 5 років. 

В результаті переголосування перемога на президентських виборах 2004 р.В.Ющенка ( 

51, 99% проти 44,21% ). 

 

 

 

31 жовтня 2004 р. відбулись вибори Президента України.  

В результаті голосування В.Ющенко отримав 39,26% голосів; В.Янукович – 

39,11%. На 21 листопада був призначений другий тур. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


У письмовій формі дайте відповідь на запитання: 

 

1. Які державотворчі процеси відбуваються в Україні після проголошення її незалежності? 

2. Які політичні партії сформувалися в Україні після проголошення незалежності? 

3. У чому полягає історичне значення Конституції України 1996 року7 

4. У чому полягає суть так званої олігархічної системи? 

5. Які зміни відбуваються в соціально-економічному житті України у 90-х – на початку 

2000-х рр..7 

6. Які факти свідчать про інтеграційні процеси Української держави в європейський і 

світовий простір7 

7. Яке значення мав вступ України до СОТ? 

8. Які зміни внесені до Конституції України за президенства Л. Кучми? 

9. Яка причина політичної кризи в Україні на початку 2000-х рр..? 

10. Які причини Помаранчевої революції та які її наслідки? 

 

Електронні  підручники: 

1. 11-klas-istoria-uK-vlasov-2019-stand pdf,, розділ 5 

2. pick-istoriva-ukraini-11-danilenko-pdf, розділ 5 

3. pik-istoriva-ukraini-11-pometun.pdf, розділ 6 

4. storya-ukrayini-turchenko-11-klas.html, тема 5 
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