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    1. Березневі 1990 р. вибори до Верховної Ради та місцевих рад УРСР уперше проходили 

в умовах гострої політичної  боротьби, на альтернативних засадах. В українському  

парламенті  2/3  з  450  місць  здобули   представники партдержапарату. 

      Комуністи  здобули  більшість, але традиційної  радянської  системи  вже  не  існувало. 

15  травня  1990 р.  Верховна  Рада  УРСР  почала  роботу.  Це  була дійсно Рада - вона 

почала роботу на постійній  основі. (Раніше такого  не було, парламент збирався для 

затвердження рішень, які готував  партапарат). 

          У Верховній Раді  сформувалися  два  блоки  депутатів – парламентська  більшість і 

опозиційна «Народна рада». (Голова – І. Юхновський). Головою Верховної Ради було  

обрано  В. Івашка. 

      Тим часом М. Горбачов, намагаючись здійснити плавний демонтаж  тоталітарної 

системи, запропонував увести в СРСР посаду Президента. У березні 1990 р. він був 

обраний Президентом СРСР на з’їзді народних  депутатів. Маючи тепер дві посади 

Горбачов, як Президент СРСР, міг  скерувати зусилля на збереження СРСР. 

        Цим заходом ініціатор  перебудови намагався зміцнити своє  становище.  

 

       2. Після виборів Верховна Рада України перетворилася на центр влади в республіці. 

Протистояння депутатів парламенту свідчило про втрату комуністами монополії на владу. 

Проте опозиція була не достатньо сильною, щоб взяти владу в свої руки. З весни 1990 р. 

розпочалася боротьба за зменшення залежності від центру. У цей період голова 

Верховної Ради В. Івашко 9 липня оголосив про свою відставку в зв’язку з обранням 

заступником генерального секретаря  ЦК КПРС. Замість нього Верховну Раду очолив                  

Л. Кравчук. 

        Зміна керівництва парламенту полегшила боротьбу опозиції за утвердження 

суверенітету республіки. 



     У складі депутатів Верховної Ради УРСР XII скликання (1990—1994) абсолютну 

більшість (239 осіб) становила саме компартійна частина. Однак ідея національного 

відродження незалежності України заявляла про себе все активніше й наполегливіше 

устами меншості, національно-демократичної частини депутатів. Партійно-державне 

керівництво республіки не могло протистояти цим настроям і вперше пішло на крок, що 

суперечив політиці центру, який не збирався відмовлятися від диктату в ставленні до 

республік. 

      16 липня 1990 р. Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет 

України. 

    Декларація заявила що єдиним  джерелом влади в УРСР  є  народ України і  віднині  він  

самостійно вирішуватиме  будь – які питання свого  державного  життя.   

      Декларація розглядала державний суверенітет України «як верховенство, 

самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та 

незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах». Від імені народу України могла 

виступати тільки Верховна Рада. 

   Проголошувалося, що закони України мають пріоритет над загальносоюзними,  а всі  її  

ресурси  є  власністю республіки.   

     Економічна самостійність підкреслювалася наміром створення власної фінансової, 

митної й податкової систем. Передбачалося, що Україна самостійно формуватиме 

державний бюджет, а за необхідності - запровадить національну валюту. 

     Декларація проголошувала курс на забезпечення національно-культурного відродження 

українського народу, його історичної свідомості й традицій, функціонування української 

мови у всіх сферах суспільного життя. Усім національностям, що проживали на території 

республіки, гарантувалося право на вільний національно-культурний розвиток. 

     Підкреслювалося право республіки на власні збройні сили, внутрішні війська та органи 

державної безпеки. Висловлювався намір України стати нейтральною, позаблоковою 

державою, яка буде отримуватися трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти 

і не набувати ядерної зброї. 

    Україна почала встановлювати самостійні зв’язки з іншими союзними республіками. У 

листопаді 1990 р. в Києві було підписано договір про співробітництво між Україною та 

Росією. До кінця року двосторонні угоди були укладені з республіками Балтії, Білоруссю, 

Узбекистаном і Казахстаном. 

       Якби у Декларації не зберігалася стара назва - «Українська  Радянська Соціалістична  

Республіка», та  не  згадувалося  підписання  Союзного  договору, цей документ можна   

було  б  назвати  Декларацією  про відділення  від  СРСР. 

     Через нерішучість і непослідовність більшості народних депутатів Декларації не було 

надано статусу конституційного акту. У результаті вона могла залишитися планом на 

майбутнє, набором добрих побажань. Але під тиском громадськості народні депутати 

почали робити реальні кроки по наповненню змісту Декларації. 30 липня 1990 р. вони 

прийняли рішення повернути в Україну для продовження служби всіх солдатів Радянської 

Армії, призваних з її території.    

      М.Горбачов,  намагаючись  зберегти  СРСР, і під тиском консервативних  сил  ініціював  

проведення всенародного референдуму про майбутню долю СРСР, який був призначений  

на 17 березня 1991 р. Громадянам СРСР пропонувалося відповісти на питання:                          

«Чи вважаєте ви необхідним збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік  

як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою   

гарантуватимуться  права  і  свободи  людини  будь - якої  національності?». 

      Голова Верховної Ради Л. Кравчук у цій ситуації запропонував одночасно з  

референдумом, який ініціювала Москва, провести в Україні опитування щодо суті   

майбутнього єдиного державного утворення. Верховна Рада УРСР затвердила  

формулювання  додаткового  запитання:  «Чи  згідні  ви  з  тим, що  Україна  має  бути  у  

складі  СРСР  на  засадах  Декларації  про  державний  суверенітет  України?».  



       Народ України  відповів на  ці  два  запитання.  У голосуванні  з першого питання  

взяли участь 83.5% від  кількості громадян СРСР, хто одержав бюлетені.  «Так»  відповіли   

70.2%,  «  Ні»  -  28%. 

        В  опитуванні  з  другого  питання  взяли  участь  83.5%  від  кількості    громадян  

СРСР,  які   одержали  бюлетені. «Так»  відповіли 80.2%, «Ні» - 18%.  Не вступаючи  у 

пряму конфронтацію з Президентом СРСР і Верховною Радою  СРСР,  парламент  України  

здобув  підтримку  народом  Декларації  про державний суверенітет України. 

   А тим часом, восени 1990 р. в республіці виникла політична криза. Компартійна 

більшість розглядала суверенітет як звільнення з-під контролю центрального керівництва і 

зміцнення своєї влади і не поспішала продовжувати процес розбудови української 

держави. Тому опозиція вдалася до масових акцій. 

   З 2 по 17 жовтня 1990 р. в Києві відбулася так звана «революція на граніті» - 

широкомасштабна акція ненасильницької громадянської непокори, організована молоддю, 

переважно студентами. Стрижнем протестницьких подій було студентське голодування на 

площі Жовтневої революції у Києві (нині Майдан Незалежності).  

      Основні вимоги: проведення нових виборів до Верховної Ради УРСР; забезпечення 

проходження військової служби громадянами України на території республіки; 

націоналізація майна КПРС та ВПКСМ на території України; відставка голови уряду 

УРСР. 

    Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала 

виконання вимог.  Проте реального результату студенти досягли лише з одного пункту – 

кадрового. Головою уряду було затверджено В. Фокіна. 

 

     3. Значне посилення політичної активності населення спостерігалося також в інших 

республіках, особливо в Росії. Усе це спричинилося до того, що партійне керівництво 

СРСР спробувало силоміць повернути країну до старих порядків. Державний переворот 

19-21 серпня 1991 р. очолив віце-президент СРСР Г. Янаєв, прем’єр-міністр В. Павлов, 

голова КДБ В. Крючков, міністри оборони і внутрішніх справ Д. Язов, Б. Пуго та ін. 

Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС), до складу якого ввійшло 8 осіб, у 

тому числі й названі змовники, заявив про намір відновити в СРСР порядок і не допустити 

розпаду Радянського Союзу. 

 Спроба здійснити державний переворот закінчилася поразкою. Компартія 

виявилась остаточно дискредитованою. 

 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України проголосила і схвалила Акт незалежності 

України: 

     «Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв’язку з 

державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, 

- продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні; 

- виходячи з права на самовизнання, передбаченого Статутом ООН та іншими 

міжнародно-правовими документами; 

- здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української 

Соціалістичної Республіки урочисто ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та 

створення самостійної української держави – УКРАЇНИ. 

Територія України є незалежною і недоторканною.  

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. 

Цей акт набуває чинності з моменту його схвалення». 

 

Рекомендую переглянути: 

https://www.google.com/search?q=20+кроків+до+мрії%2C+крок+18&oq 

 

  

https://www.google.com/search?q=20+кроків+до+мрії%2C+крок+18&oq


       Прийняття Акта проголошення незалежності України завершало процес суверенізації. 

Україна здобула незалежність. 

       Історичне значення Акту проголошення незалежності України полягає в тому, що цим 

історичним документом народ України продемонстрував усьому світові своє прагнення до 

свободи і власної державності. Україна як незалежна держава стала на шлях цивільного 

розвитку. День проголошення незалежності України відзначається як державне свято – 

День незалежності.  

 

   4. На проголошення Акту незалежності України світ ніяк не відреагував, жодна країна 

не визнала Україну як державу. І тоді Л. Кравчук ініціював рішення, згідно з яким 

одночасно з виборами Президента України, призначеними на 1 грудня 1991 р., мав 

відбутися референдум на підтвердження Акту незалежності України. Акт незалежності 

України підтримала більшість громадян – 90,3%, які взяли участь у референдумі. У 

виборах Президента з шести кандидатів перемогу отримав уже в першому турі                           

Л. Кравчук (61,6%). Його головний суперник і опонент В. Чорновіл набрав 23,3% голосів 

виборці 

 

 

Леонід Кравчук (р. н. 1934) український політичний діяч, голова 

Верховної Ради України (1990— 1991), перший всенародно обраний 

Президент України (1991—1994).  Погодився на дострокові вибори глави 

держави (призначені на липень 1994). У першому турі набрав найбільшу 

кількість голосів серед інших кандидатів, але в другому програв Леоніду 

Кучмі. Народний депутат України у 1990–1991 та 1994–2006 роках, Герой 

України (2001). 

 

 

 Після референдуму та виборів Президента за один місяць Україну визнали 45 країн 

світу. Першими були Польща і Канада.  

    Через тиждень після Всеукраїнського референдуму, 8 грудня 1991 р. у Білорусії 

(Біловезька Пуща) на зустрічі керівників України, Росії та Білорусії (Л. Кравчук, Б. 

Єльцин, С. Шушкевич) було підписано Угоду про створення Співдружності Незалежних 

Держав (СНД). Ця угода фактично припинила існування СРСР: «Союз РСР як суб’єкт 

міжнародного права і геополітична реальність, припиняє своє існування». Таким чином 

СРСР не дожив до свого 70- річного ювілею один рік. 
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