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     1. В середині 2000-х років криза народного господарства в незалежній 

Україні рік від року ставала глибшою. Це пояснювалося як об’єктивними 

обставинами, так і прорахунками українського керівництва. Зайнята 

боротьбою за владу, українська політична еліта не приділяла належної уваги 

розвитку економіки і не змогла розв’язати  більшість складних  проблем 

переходу до ринку. Більшість населення України опинилася за межею 

бідності. 

     Через світову кризу 2008-2009 рр. стан промисловості погіршився.   

Перше місце тут посідає металургія.  Три чверті  продукції цієї галузі 

експортується, хоча вона відстає за ткхніко-технологічними показниками від 

зарубіжних виробників. Частка машинобудування сягає лише 13%. Тільки 

за деякими видами промислової продукції Україна може конкурувати із 

зарубіжними виробниками. 

    У 2010 р. Україна увійшла в першу п’ятірку світових продавців озброєння.  

    Перспективною галуззю української промисловості залишається 

електроенергетика. Проте 90% енергоблоків (із 104) на теплових 

електростанціях потребують модернізації.  

    На світовому ринку Україна виступає головним чином як продавець 

сировини й напівфабрикатів. 

   Після ліквідації у 2000 р. колгоспно-радгоспного ладу більшість селян 

передали свої земельні паї на засадах оренди агрофірмам і одержували 

відповідно орендну плату. Україна стала країною з надзвичайно 



розвинутою орендою землі у сільському господарстві.     

      Поки що в Україні діє мораторій  на купівлю-продаж землі. Однак,                     

31 березня 2020 р. Верховна Рада прийняла Закон про ринок  землі, 

відповідно до якого з другого півріччя 2021 р. мораторій на продаж аграрної 

землі втратить чинність. 

    Після приходу до влади у 2010 р. В. Янукович та уряд М. Азарова 

декларували проведення негайних реформ для подолання наслідків світової 

економічної кризи 2008-2009 рр. і періоду правління «помаранчевих» сил. 

Було проголошено проведення податкової, пенсійної, судової та інших 

реформ, скорочення бюрократичного апарату, просування в бік 

європейської інтеграції.  

     Був успішно підготовлений та проведений чемпіонат Європи з футболу 

«Євро 2012». Загалом економіка України за 2010 р. показала зростання  

(близько 4%). 

      Однак уже перші кроки нової влади стали підставою для накопичення 

протестних настроїв у суспільстві. Так у 2010 р. були підписані угоди з 

Росією, які на 25 років продовжували базування Чорноморського флоту Росії 

в Криму. Україна натомість отримала знижку на природний газ у розмірі 100 

дол. за тисячу кубометрів.  

    Після зустрічі Януковича з президентом США Б. Обамою Україна здала 

США запаси збагаченого урану, що використовувався у науково-дослідних 

цілях. 

     В. Янукович заявив також,  що Україна розпочинає курс на європейську 

інтеграцію. Почалася підготовка Угоди про асоціацію з ЄС. 

    У внутрішній політиці відбувалося поступове обмеження демократичних 

свобод і придушення опозиції. Із новою силою розгорнулися процеси 

переділу власності та корупції у вищих колах влади.  

    30 вересня 2010 р. рішенням Конституційного Суду України Закон 

України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. 

було визнано неконституційним «у зв’язку з порушенням конституційної 

процедури його розгляду та прийняття». Таким чином, без рішення 

Верховної Ради В. Янукович повернув собі повноваження, які Президент мав 

до «помаранчевої революції» і Україна стала президентсько-

парламентською республікою.   

 

      2. Погіршення російсько-українських відносин відбулося під час і 

особливо після Помаранчевої  революції 2004 р. На президентських виборах 

2004 року Росія ставила на В. Януковича і активно втручалася в 

президентські перегони. Вже на перший Новий рік Віктора Ющенка на 

посаді  Президента Росія перекрила Україні газ і збільшила його ціну до                 

95 дол. за кубометр.  

    З того часу стосунки між двома державами залишалися напруженими. 

Зокрема через визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом, можливого 

вступу України до НАТО та статусу російської мови.  



        У серпні 2913 р. Росія почала проти України безпричинну торговельну 

блокаду з метою змусити державну владу України відмовитися від 

підписання договору про асоціацію з ЄС.  

    У липні 2013 р. в Азовському морі, далеко за територіальними водами 

Росії, катер берегової охорони прикордонних служб РФ протаранив 

український риболовецький човен. Четверо українських рибалок із п’яти 

загинуло. Вцілілий українець стверджував, що російські прикордонники 

стріляли в українців без попередження і потопили човен.  

   

        

    

  


