
УКРАЇНА 30 РОКІВ: ФАКТИ, ПОДІЇ, ДОСЯГНЕННЯ 

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС 

Чернишевич Олена 

1991 

 

Акт 
проголошення 
незалежності 

України 

24 серпня Верховна Рада УРСР 

прийняла постанову «Про 
проголошення незалежності 

України» та Акт проголошення 

незалежності України, якими 
Україна проголошувалася 

незалежною демократичною 

державою, територія України 
визначалася неподільною і 

недоторканною, і на території 

України мають чинність 
виключно Конституція і закони 

України. 

 

 

Вибори 
першого 

Президента 
незалежної 

України та 
проведення 
Всеукраїнсь-

кого 

референдуму 
щодо 

незалежності 
України 

1 грудня відбувся 
Всеукраїнський референдум 

щодо незалежності України, на 

якому волевиявленням народу 
було підтверджено Акт 

проголошення незалежності 

України, ухвалений 24 серпня 
1991 року Верховною Радою 

України. Одночасно проходили 

вибори Президента, в результаті 
яких вже в першому турі 

перемогу отримав 

Леонід Кравчук, набравши 

61,59% голосів.  

1992 

 

Затвердження 
державних 

символів 
України 

15 січня 1992 року Указом 

Президії Верховної Ради 

України музикою Державного 
гімну України затверджена 

мелодія пісні «Ще не вмерла 

України» М. Вербицького.  

28 січня 1992 року Верховна 

Рада Україна затвердила синьо-

жовтий прапор України як 
символ нової незалежної 

держави. 

19 лютого 1992 року Верховна 
Рада України затвердила Тризуб 



як Малий герб України, 

назвавши його "головним 
елементом великого Державного 

герба України". Це стало 

завершальним етапом 
символічної візуалізації 

української державності — 

маючи гімн, Прапор і герб, 

Україна могла повною мірою 
презентувати себе в світі. 

1993 

 

Відставка 
уряду Леоніда 

Кучми 

Уряд Леоніда Кучми був 

призначений 27 жовтня 1992 
року і діяв по вересень 1993 

року. Це був другий прем’єр-

міністр в історії незалежної 

України.  

1994 

 

Позачергові 
парламентські 

вибори та 
дострокові 

вибори 

президента  

Вибори відбулися як спроба 

врегулювання 

внутрішньополітичної та 
економічної кризи шляхом 

переобрання вищих органів 

влади. Вибори  парламентарів 

відбулися 27 квітня, вибори 
Голови держави 26 червня. 

Другим Президентом України 

обрано Леоніда Кучму. 

1995 

 

Конституцій-
ний Договір 

між 
Верховною 

Радою України 
та 

Президентом 

України 

Конституційний договір між 
Верховною Радою України та 

Президентом України про 

основні засади організації та 

функціонування державної 
влади і місцевого 

самоврядування в Україні на 

період до прийняття нової 
Конституції України — політико-

правова угода між Верховною 

Радою України та Президентом 
України, прийнятий в умовах 

загострення конституційної 

кризи 8 червня 1995 року.  

1996 

 

Прийняття 
Конституції 

України 

28 червня 1996 року на 5-й сесії 
Верховної Ради України 2-го 

скликання ухвалено Основний 

Закон держави – Конституцію 
України, яка набрала чинності з 

дня її прийняття. З того часу 

щорічно відзначається 
державне свято — День 

Конституції України. 



1997 

 

Закон України 
«Про вибори 

народних 
депутатів 
України» 

Закон «Про вибори народних 

депутатів України», який 
регулював нові парламентські 

вибори 1998 року було 

підписано Президентом 
Леонідом Кучмою 24 вересня.  

1998 

 

Звання  
Герой України 

Державна нагорода України, 

найвищий ступінь відзнаки в 

Україні, що надається 
громадянам України за 

здійснення визначного 

геройського вчинку або 

видатного трудового 
досягнення. Героєві України 

вручається орден «Золота Зірка» 

за здійснення визначного 
геройського вчинку або орден 

Держави — за надзвичайні 

трудові досягнення. 

 

 

Конституція 
Автономної 
Республіки 

Крим 

Конституція Автономної 
Республіки Крим — нормативно-

правовий акт, який визначає 

статус і повноваження АРК та 
діє відповідно до Конституції 

України.  

Конституція прийнята на другій 
сесії Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим 21 жовтня 

1998 року; дійсна від 12 січня 
1999 року. Верховна Рада 

України надала чинності 

Конституції АРК, прийнявши 

Закон України «Про 
затвердження Конституції 

Автономної Республіки Крим» 

від 23 грудня того ж року, 
відповідно до Конституції 

України. 

1999  Вибори 
Президента 

України 

14 листопада 1999 року Леонід 

Кучма вдруге обраний на 
посаду Президента України — у 

другому турі виборів з 

результатом 56% він переміг 
кандидата від Компартії 

України Петра Симоненка. 



2000 

 

Всеукраїнський 
референдум за 

народною 
ініціативою 

Опитування думки громадян з 

приводу реформування 
державного управління. На 

референдум було винесено 4 

питання. За право президента 
України достроково припинити 

повноваження Верховної Ради, 

якщо вона протягом одного 

місяця не зможе сформувати 
постійно діючу парляментську 

більшість або у разі 

незатвердження нею протягом 
трьох місяців Державного 

бюджету України висловилися  

85.9% громадян. За скасування 
депутатської недоторканости 

проголосували 90.2%.  

Зменшення  загальної кількости 
народних депутатів України з 

450 до 300 осіб схвалили 91.1%. 

Формування двопалатного 

парляменту в Україні, одна з 
палат якого представляла б 

інтереси реґіонів України‚ 

визнали доцільним  82.9% 
учасників.Результати так і не 

були втілені у життя.   

2001 

 

Акція «Україна 
без Кучми» та 

відставка 

уряду Віктора 
Ющенко 

Протести опозиції «Україна без 

Кучми» відбулися наприкінці 
2000 – на початку 2001 р. і  

спрямовувалися на переважно 

на відставку Президента 
Л. Кучми. А вже 26 квітня 2001 

року підконтрольна 

Президентові України 
парламентська більшість 

відправили у відставку уряд 

В. Ющенка, який пропрацював 
лише 16 місяців та після 

відставки перейшов у опозицію. 

Завдяки успішній 

реформаторській діяльності на 
посаді прем'єр-міністра 

В. Ющенко став достатньо 

популярним політиком і через 
три роки переміг під час 

президентської виборчої 

кампанії, відомої як 
Помаранчева революція. 



2002 

 

Прийняття 
«Сімейного 

кодексу 
України» та 
«Митного 
кодексу 

України» 

Прийняття двох нових для 

українського законодавства 
кодексів, що регулювали: 

сімейний - засади шлюбу, 

особисті немайнові та майнові 
права і обов'язки подружжя, 

підстави виникнення, зміст 

особистих немайнових і 

майнових прав та обов'язків 
батьків і дітей, усиновлювачів 

та усиновлених, інших членів 

сім'ї та родичів.  
Митний – засади організації та 

здійснення митної справи в 

Україні, регулює економічні, 
організаційні, правові, кадрові 

та соціальні аспекти діяльності 

митних органів України з 2002 
по 2012 роки. До цього Україна 

керувалася спадком 

радянського законодавства або 

ж проміжними нормативно-
правовими актами.  

2003 

 

Договір про 
російсько-

український 
державний 

кордон 

28 січня у ході зустрічі 

президентів Росії та України 
Володимира Путіна і Леоніда 

Кучми підписано Договір про 

російсько-український 

державний кордон, який 
зафіксував сухопутну його 

частину і підтвердив, що 

Азовське море і Керченська 
протока є внутрішніми водами 

кожної з країн. 

 

 

Затвердження 
тексту 

Державного 

Гімну України 

Офіційна музична редакція 

ухвалена Верховною Радою 
України 15 січня 1992 року, 

текст гімну затверджено 

Законом України «Про 
Державний Гімн України» 6 

березня 2003 року.  

2004 

 

Конституційна 
реформа 

8 грудня 2004 року Верхов-на 

Рада України ухвалила зміни до 
Конституції України, 

спрямовані на перетворення 

політичної системи України з 
президентсько-парламентської 

на парламентсько-

президентську. Відкрили шлях 

для мирного завершення 
Помаранчева революції. У 2010 

р. зміни до Конституції України 

були скасовані і знову 



відновлені у 2014 р. 

2005 

 

Президент 
України  
Віктор 

Ющенко 

В результаті Помаранчевої 

революції було ініційовано 
проведення третього туру 

президентських виборів, за 

результатами яких Президентом 
України став опозиційний 

кандидат В. Ющенко. 

Інавгурація нового глави 
держави відбулася 23 січня 

2005 року.     

2006 

 

Універсал 
національної 

єдності 

Політичний документ, 

підписаний 3 серпня 2006 року 
в ході другого засідання 

Загальнонаціонального круглого 

столу (запропонований 
Президентом України для 

подолання політичних 

розбіжностей між партіями 
парламенту). 

2007 

 

Обрання 
Ю.Тимошенко 

Прем’єр-
міністром 

18 грудня на пленарному 
засіданні Верховної Ради 

України голосами 226 народних 

депутатів України від 

парламентської коаліції БЮТ та 
НУ-НС Юлія Тимошенко вдруге 

стала Прем'єр-міністром 

України. 

2008 

 

Парламентська 
криза 

Восени 2008 року у Верховній 

Раді України відбувся розпад 

«демократичної коаліції». 

Тривалі перемовини між 
політичними силами не привели 

до компромісу і вже 8 жовтня 

Президент В. Ющенко заявив 
про розпуск Верховної Ради, 

однак, рядом судових рішень та 

завдяки перемовинам, 
дострокові вибори все ж не 

відбулися, а парламент 

продовжив свою роботу.  

2009 

 

Закон України 
«Про засади 

запобігання та 
протидії 

корупції» 

Законом «Про засади 
запобігання та протидії 

корупції» (від 11 червня 2009 

року) визначалися основні 
засади  запобігання та протидії 

корупції в публічній і приватній 

сферах суспільних відносин, 
відшкодування завданої 

внаслідок вчинення 

корупційних правопорушень 

шкоди, поновлення порушених 



прав, свобод чи інтересів 

фізичних осіб, прав чи інтересів 
юридичних осіб, інтересів 

держави. 

2010 

 

В. Янукович – 
Президент 
України. 

Відміна 
Конституційної 

реформи 
2004 року 

7 лютого відбувся другий тур 

президентських виборів, на 
яких переміг Віктор Янукович. 

Він набрав 48,95% голосів 

проти 45,47% у Юлії 
Тимошенко; 14 лютого ЦВК 

зареєструвала Віктора 

Федоровича Президентом 
України, а вже 25 лютого 

відбулася його інавгурація як 4-

го президента України. Того ж 

року Конституційний Суд 
повернув у дію Конституцію 

1996 року, Україна повернулася 

до президентсько-
парламентської республіки.  

2011 

 

Політичні 
переслідування 

в Україні 

11 жовтня Печерський Суд 

Києва засудив Юлію Тимошенко 

до семи років ув’язнення, 
зборонив три роки обіймати 

державні посади, і зобов'язав 

відшкодувати НАК «Нафтогаз 
України» збитки на 1,5 млрд. 

гривень.  

2012 

 

Закон України 
«Про засади 
державної 

мовної 
політики» 

3 липня Верховна Рада України 

прийняла закон «Про засади 
державної мовної політики», 

внесений народними 

депутатами В. Колесніченком та 
С. Ківаловим. Дане прийняття 

викликало великий резонанс у 

суспільстві та масові протести, 
однак вже 10 серпня закон було 

опубліковано в газеті «Урядовий 

кур’єр» та він набув чинності. 

2013 

 

Силовий 
розгін 

Майдану. 
Початок  

Революції 
Гідності 

30 листопада у Києві силами 

міліцейського спецпідрозділу 

«Беркут» відбувся розгін 
протестувальників на Майдані 

Незалежності, які виступали 

проти рішення уряду щодо 
непідписання договору про 

асоціацію з ЄС. Жорстокість, 

свавілля правоохоронців і 
застосуванням невиправданої 

фізичної сили щодо близько 400 

протестувальників та 
журналістів, викликала осуд з 

боку великої частини 



суспільства і надали наступним 

протестам нового змісту, 
змістивши акцент протестів із 

проєвропейського на 

антиурядовий. В історію ці події 
увійшли під назвою Революція 

Гідності. 

2014 

 

Обрання 
Петра 

Порошенка 
п’ятим 

Президентом 
України 

У зв’язку із втечею 

В. Януковича з країни, 
Верховна Рада України 

призначила дострокові вибори 

президента на 25 травня 2014 
року, за результатами яких вже 

в першому турі перемогу 

отримав П. Порошенко (54,7% 

голосів).   

 

 

Анексія 
Криму, 

окупація 
частини 

українських 
територій 

Росією.  
Початок війни 

Росії проти 
України 

У лютому розпочато 
насильницьке протиправне 

тимчасове відторгнення 

Кримського півострова, 
розташованого у межах 

українських адміністративних 

одиниць — Автономної 

Республіки Крим та міста 
Севастополя від України та 

одностороннє незаконне 

включення їх до складу 
Російської Федерації на правах 

суб'єктів федерації що було 

проголошено Росією 18 березня 
2014 р. Україна була змушена 

розпочати комплекс військових 

та спеціальних організаційно-
правових заходів українських 

силових структур, спрямований 

на протидію діяльності 

незаконних російських та 
проросійських збройних 

формувань у війні на сході 

України. 

2015 

 

Декомунізація 
в Україні 

Процес позбавлення від 

наслідків комуністичної 

ідеології, що розпочався в часи 

розпаду СРСР та стихійно 
активізувався під час 

Євромайдану та Революції 

Гідності.  

На державному рівні 

декомунізація була узаконена 

ухваленим 9 квітня 2015 року 
Верховною Радою України 

пакетом відповідних законів.  



 

 

Визнання «ДНР» 
та «ЛНР» 

терористичними 
організаціями 

27 січня 2015 року Верховна 

Рада України визнала діяльність 
цих двох самопроголошених 

республік на сході України як 

терористичну. За це рішення 
проголосували 271 народний 

депутат із 298 присутніх в залі.  

2016 

 

Закон України 
«Про 

судоустрій та 
статус суддів» 

Закон, що визначає організацію 
судової влади та здійснення 

правосуддя в Україні. Прийшов 

на зміну попередньому Закону 
«Про судоустрій і статус суддів». 

Набрав чинності 30 вересня 

2016 року.  

2017 

 

Отримання 
Україною 

безвізового 

режиму з 
Європою 

11 червня набуло чинності 

рішення Європейського Союзу 
про надання громадянам 

України безвізового режиму для 

короткострокових поїздок до 
країн ЄС і Шенгенської зони (за 

винятком Великобританії та 

Ірландії). 

2018 

 

Закон України 
«Про Вищий 

антикорупцій-
ний суд» 

Закон було ухвалено Верховною 
Радою України 7 червня. Сам 

Суд утворено відповідно до 

судової реформи 2016 року. 
Роботу Суд розпочав 5 вересня 

2019 року.  

2019 

 

Обрання 
Володимира 
Зеленського 
Президентом 

України 

21 квітня в Україні пройшов 

другий тур чергових 

президентських виборів, на 
яких Володимир Зеленський 

набрав 73,22% голосів виборців, 

а його суперник діючий 
Президент Петро Порошенко – 

24,45%. 



2020 

 

Стратегія 
національної 

безпеки 
України 

14 вересня Президент України 

В. Зеленський затвердив 
Стратегію національної безпеки 

України «Безпека людини – 

безпека країни». Даний 
документ визначає загальні 

принципи, пріоритетні цілі, 

завдання і механізми захисту 

життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз. 

2021 

 

Відсторонення 
від посади 

Голови 

Конституцій-
ного Суду 

Ряд указів Президента України 
щодо відсторонення від посади 

Голови Конституційного Суду 

України Тупицького Олександра 

у зв’язку із підозрою у вчинені 
ним кримінальних 

правопорушень.  
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