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1. У другій половині 90 х років пріоритетними напрямами економічної політики було 

визначено фінансову стабілізацію, відродження вітчизняного виробництва, впровадження 

нових методів господарювання в агропромисловому комплексі. 

Тривав пошук шляхів оптимального реформування економіки. 

     Наприкінці 90-х років давали  про себе знати окремі, хоч і обмежені, результати 

економічних реформ. 

   Головним серед них стало завершення процесу переходу від командно-

адміністративної до ринкової економіки. До кінця  90-х років завершено формування 

власної податкової, банківської, митної та інших систем.  Все більшого значення 

набувало підприємництво. 

    У 1999 р. вперше за останнє десятиріччя з'явилися ознаки економічної стабілізації – 

перш за все – подолання падіння ВВП. На 2000 р. форми власності змінило більш ніж 

65% підприємств, на них вироблялось понад 70% загального обсягу промислової 

продукції. На поч. 2000 р. в Україні діяло понад 200 банків, 1300 інвестиційних компаній 

і фондів, близько 300 страхових  компаній.  

   В стані глибокої кризи перебувало  сільське господарство. 

   У грудні 1999 р. вийшов Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки». 

   Відповідно до нього, протягом грудня 1999 – квітня 2000 р. на засадах приватної 

власності було проведено реформування всіх колективних сільськогосподарських 

підприємств. Всім членам колгоспів – працюючим та пенсіонерам – надавалося право 

вільного виходу з цих підприємств та створення господарських товариств, 

сільськогосподарських кооперативів, заснованих на приватній власності. Таким чином  
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реалізація  даного указу призвела до остаточної ліквідації колгоспно-радгоспного 

ладу і зростання виробництва валової сільськогосподарської продукції: за   2000 р. на 

9 %, за 2001 р. - на 10 %. Протягом 2000 р. реорганізацію було в цілому завершено. 

    У грудні 2005 р. Європейський Союз надав Україні статус країни з ринковою 

економікою. Через два місяці аналогічне рішення прийняло міністерство торгівлі 

США.  

     Реформи Л. Кучми відповідали перш за 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. 

Олігарх – крупний бізнесмен, який має великий капітал, за допомогою якого впливає на 

владу.  

Олігархія – політичний режим, при якому влада зосереджується в руках невеликої групи 

громадян. Олігархи можуть бути самі членами уряду,  або впливати на його формування і 

прийняття рішень в своїх  інтересах. 

    2. Серед пріоритетів зовнішньої політики було визначено участь України  у 

загальноєвропейському процесі, співробітництво в рамках СНД, співпраця з державами 

Європейської  Співдружності, активна участь у діяльності ООН та ін. міжнародних 

організаціях. 

    У 1992 р. Україна стала рівноправним членом Міжнародного валютного фонду, 

Міжнародного банку реконструкції в розвитку 

* у липні  1992 року  наша держава стала членом Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ); 

* у січні 1994 року було підписано тристоронню угоду між Україною, Росією та США, 

яка стала правовою основою повного ядерного роззброєння України; 

* 16 листопада 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї; 

* 9 листопада 1995 року Україна вступила до Ради Європи; 

*  5 лютого 2008 року Україна стала членом Світової організації торгівлі (СОТ); 

   Однак, попри цього на поч. 90-х років розміри західних інвестицій були мізерними. 

Головними причинами цього стала економічна нестабільність України, повільність темпів 

її ринкових перетворень. 

     У другій пол. 90-х років обсяги зовнішньоекономічного обороту України поступово  

зростають. 

     В 2000 р. Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції зі 187 країнами світу. 

Обсяги експорту порівняно з 1999 р. збільшились на 13 млрд. доларів, імпорту – 12.4 

млрд. На 2000 р. Україна встановила дипломатичні відносини з 153 країнами світу. 

 

3. У 1998-1999 рр. Україна опинилась у вирі виборчих кампаній. Чергові вибори до 

Верховної Ради України у 1998 та 2002 рр. проходили за новою – змішаною 

мажоритарно-пропорційною системою. За нею половина (225 депутатів) обиралися у 

мажоритарних виборчих округах, а інша половина (також 225 депутатів) – серед партій та 

партійних блоків у єдиному загальнодержавному окрузі, де встановлювався 4% - вий 

бар’єр. 

   На виборах  до парламенту 1998 р. перемогу одержали представники лівих сил. 

Найбільшу групу депутатів становили бізнесмени. 

      Восени 1999 р. відбулися президентські вибори, в яких перемогу отримав   Л. Кучма.  

   Відповідно до Основного закону  Україна була президентсько-парламентською 

республікою. В той же час Конституція забороняла Л. Кучмі брати участь у 

президентських виборах на третій строк, що мали відбутися у 2004 р.   



    Л. Кучма дуже хотів залишитися при владі. Однак його рейтинг після 2000 р. стрімко 

падав. Тому під час святкування 12-ї  річниці незалежності України  в 2003 р. Л. Кучма 

запропонував перетворити Україну в парламентсько-президентську республіку шляхом 

розширення повноважень парламенту і уряду. Він мав намір таким способом позбавити 

реальних повноважень свого наступника, щоб перетворитися на всевладного прем’єр-

міністра.  І лише  8 грудня 2004 р. Верховна Рада прийняла зміни до Конституції України, 

які перетворили її на парламентсько- президентську республіку. 

4. На початку 2001 р. Україною прокотилися рухи протесту, приводом до яких стало 

вбивство опозиційного журналіста   Г. Гонгадзе. Він зник по дорозі додому у вересні 2000 

р. Л. Кучму звинувачували у причетності до його вбивства. 9 березня 2001 р. під час 

святкування річниці від дня народження Т. Шевченка  у Києві сталися масові сутички 

представників опозиції і правоохоронних органів. Ці вуличні  сутички вперше в історії 

незалежної України набули загрозливих масштабів. Тоді ж набуває поширення гасло 

«Україна без Кучми». Результатом цих подій стала подальша консолідація 

опозиційних сил і падіння авторитету Л. Кучми. У 2004 р. під час президентських 

виборів політична ситуація в Україні різко загострилася. Кандидат у президенти від 

«Нашої України» В. Ющенко не визнав результати другого туру виборів, за якими 

перемогу ніби то одержав  В. Янукович. У листопаді на майдані  Незалежності почалася 

безстрокова акція протесту – помаранчева революція. Верховний Суд підтримав вимоги 

протестувальників. Після повторного голосування другого туру президентом України став 

В. Ющенко. 

 

5. Конфлікт навколо острова Тузла — кризовий момент в українсько-російських 

відносинах, спричинений спорудженням  Росією  дамби в Керченській 

протоці від Таманського півострова до острова Тузла у 2003 році.  

   Острів Тузла утворився внаслідок розмиву через сильний шторм 1925 р. вузької коси, 

яка продовжувала Таманський півострів (Краснодарський край, Російська РФСР). 

Утворений острів площею у 3 квадратних кілометри (довжина острова — 6,5 км, 

ширина — близько 500 м) 7 січня 1941 року указом Президії Верховної ради РРФСР був 

переданий Кримській АРСР, яка у статусі  Кримської області  19 лютого 1954 року 

увійшла до складу Української РСР. У вересні 2003 року від російської 

станиці Тамань Темрюкського району Краснодарського краю у напрямку до острова Тузла 

починають насипати греблю з метою з'єднання її з російським берегом. 

Україна наполягала на тому, що Тузла належить їй. У липні 2005 року в результаті 

чергових консультацій України та Російської Федерації прес-служба МЗС України 

оголосила, що Росія визнала приналежність Україні острова  Тузла і «вод навколо нього».  
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