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 Член Компартії України від 1958, а лен Центрального Комітету Компартії 

Української РСР від 1989: 

 Генсекретар Української РСР з 1990 року, коли вік з України до Москви Івашко: 

 В 1991, після невдалої спроби визнати політичну партію «Рух«: Кравчук 

зрезигнував із Компартії, і 24 серпня, 1991 проголосив Незалежну Україну: 

  Хоча акт незалежності був дійсним, і в серпні 1991 булава гетьмана 

Скоропадського та печатка УНР було привезено в Київ в перше від 1918 р:, 

Кравчук хотів запевнити  право незалежності, та проголосив референдум про 

незалежність. 

 З початком грудня 1991 відбувся все-державний референдум «чи Україна повинна 

стати незалежною державою?«  

 Чому це одна із найважливіших подій створення незалежної держави? 

 Висліди референдуму: 93% населення України проголосувало за незалежність 

(включно із Донецькою, Херсонською, Запорізькою, Дніпропетровською, 

Луганською областями де голос був 83% або вище за незалежність, і навіть у 

Криму понад 54% голосували за незалежністю). 

 Після референдуму, Кравчук, президент Російської ФР Єльцин та президент 

Білорусі Шушкевич зустрілися в Москві, та формально розв’язали СРСР. 

 Вони теж підписали договір на економічне та охоронне з’єднання держав які 

називалися Союз Незалежних Держав – СНД. 

 Які проблеми пов’язані із розв’язанням СРСР?: 

o Армія, флот, ракети, повітряні сили і як їх розділити 

o Ядерна зброя 

o Природні багатства 

o Економіка – від 1921-1991 керована із Москви 

o Гроші 

o Архіви 

o Енергія 

o Вода 

o Загранична політика 
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o Банкова система 

o Державна скарбниця 

o Та багато інших… 

 Крим стає Автономною Республікою із власним урядом  і конституцією, але під 

зверхністю Києва. 

 Починаючи в 1990-тому році, Кримські татари повертаються назад на свої 

землі. Хоча Київ до великої міри іґнорує або лиш не цікавиться татарами, вони 

стають великими патріотами Української Республіки. 

 1992-1994, армія націоналізована, але із договором, що ті вояки які хочуть 

повернути до своїх країн , можуть це зробити. 

  Справа флоту, і Севастополя багато більш скомплікована. Хоча на папері вона 

роз’яснена протягом 1992-1997, 2014 показало що ця справа залишалася 

болячою для РФ. 

 Почато договори про демонтування ядерної зброї яка знаходилася на території 

України. Участь брали Україна, США, Росія, Велика Британія. Україна в 1991 

заявила що хоче бути державою без ядерної зброї. 

 Незалежну Україну визнало майже 60 держав в перших днях і тижнях після 

референдуму в грудні 1991. Протягом наступних 3 роки, взаємини із світовими 

державами стали нормальними і навіть добрими у деяких випадках. 

 

 Проте не полагоджено підставові зміни в політиці та суспільстві: 

 Не відбувається де-комунізація (як це було в Польщі, Литві, Латвії чи 

на Чехах) 

 Хоча Компартія заборонена, вона дальше діє 

 Мовне питання не рішено 

 Культурні відносини та стратегія не вияснені 

 Цінності держави не вирішено 

 Тобто, не має спроби відбути «українізацію« 

 

 Причини? 
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 Хаос уряду та Верховної Ради України – уряд паде і міняється що кілька 

місяців, і не в силі провадити. 

 Економічна криза, гіпер-інфляція, брак української валюти та скарбниці, 

занепад банкової системи. 

 Багатства України, і природні, і людські (медіа, фабрики, транспорт, зброя, ґаз, 

нафта, вугілля, порти, банки)  закуповує і захоплює мала кількість бувших 

державних, військових чи партійних провідників. Ці люди за дуже дешеві ціни 

закуповували великі державні підприємства за безцін. 

 Із цих людей, виростає нова кляса так званих олігархів. З олігархами, теж 

швидкий та широкий зріст організованого злочинства - мафії. 

 До коли бачимо наслідки цієї системи корупції, злочинства та крадіжі 

державного майна?  

   Проблема з виміною рубля на гривню, коли гривня впроваджена як валюта 

держави аж в 1996. 

 Недостатнє постачання енергії до громадян – електрики, бензини, газу. 

 

 Ейфорія яку нарід відчував підчас проголошення незалежності в 1991 до 

великої міри розвіявся до 1994 р. через корупцію, економічну кризу, політичні 

інтриги та скандали. 

 Тоді, коли в вересні 1993 він погоджується до продажі половини 

Чорноморського Флоту Росії, як також і продаж великої частини комерційного 

флоту скандал стає дуже сильним. 

 Кравчук резигнує, і скликає нові вибори які відбулися в червні 1994. 


