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Проголошення незалежності України та завдання створення самостійної 
Української держави закономірно висунули проблему розгортання 
державотворчих процесів. Народ України заявив, що будуватиме державу 
суверенну й самоврядну, незалежну та відкриту, демократичну і правову. 
Розв’язання цього завдання наштовхнулося на цілу низку дуже непростих 
питань. 

Процес державотворення в Україні на відміну від інших країн, котрі постали 
перед аналогічними проблемами в кінці 80-х - на початку 90-х років, проходив 
у специфічних умовах і визначався своїми особливостями. Пізнання цього 
вкрай важливе тому, що по-перше, стають зрозумілими причини сьогочасних 
проблем нашого розвитку, по-друге, тому, що більш чіткими бачаться шляхи, 
політичні рішення та економічні важелі, котрі дійсно можуть забезпечити вихід 
Української держави з економічної кризи та політичної нестабільності, в яких 
вона перебуває з моменту свого утворення. 
Наше з вами сьогодення - це період переходу від тоталітарно-
комуністичного режиму до демократичної, незалежної, правової 
держави. Як свідчить досвід багатьох країн Центральної та Східної Європи, 
бажано все зробити для того, щоб цей період був якомога коротшим, щоб 
якомога швидше суспільство звільнялося від рудиментів комуністичної системи 
і переходило на сучасні ринкові рейки. Україна, на жаль, поки не зуміла зробити 
цього. І саме тут слід шукати основну причину чи не всіх сьогоднішніх 
негараздів. 
Чому ж так сталося? На це існувало багато чинників. Інколи складається 
враження, що процеси кінця 80-х - початку 90-х років заскочили наше 
суспільство дещо зненацька. Швидкий прорив України до національного 
суверенітету та державної незалежності породив серед значної частини 
тогочасної політичної еліти почуття надмірної впевненості у власних силах та 
можливостях. 

Суспільство опинилося в стані чи не масової політичної та економічної ейфорії. 
Але "медовий місяць" незалежності України явно затягнувся. Ставало дедалі 
очевиднішим, що слід переходити до розв’язання практичних завдань, 
пов’язаних зі створенням Української держави. А до цього, як показали подальші 
події, керівництво держави не було готове. І не тільки з власної вини: прорив до 
суверенності та незалежності, розпочатий за Президента Л. Кравчука, значною 
мірою здійснювався на фоні психологічної, професійної та концептуальної 
непідготовленості усіх державних структур до роботи в умовах, котрі 
відрізнялися від тих, які практикувалися за радянської доби. 

Виховані попередньою системою кадри з їхнім досвідом "соціалістичного 
господарювання" постали перед дилемою: або одночасно і вчитися, і працювати 



над створенням сучасної держави з сучасною політичною та економічною 
системою, або працювати приблизно так, як за старих часів. Судячи з сучасного 
стану українського суспільства, зокрема його економіки, владі так і не вдалося 
знайти оптимального розв’язання проблеми кадрів, а саме від них значною мірою 
залежить успіх будь-якої справи. Наслідки цього продовжують справляти свій 
негативний вплив практично на всі сфери нашого життя. 

Серйозною перепоною на шляху розгортання державотворчих 
процесів залишається те, що в суспільстві, політичних партіях і рухах і досі 
немає згоди щодо того, яке суспільство ми будуємо. Українська національна ідея 
як об’єднуюча не є загальновизнаною. Гострота проблем, з якими стикнулася 
наша держава в перші роки свого існування, поглиблювалась економічною 
кризою, катастрофічним падінням промислового та сільськогосподарського 
виробництва. При цьому зусилля політичного керівництва значною мірою 
витрачалися не на негайне подолання цих явищ, а на полеміку та між-партійні 
чвари. Робилися, зокрема, спроби довести, що криза економіки та її наслідки є 
результатом переходу до ринкової системи, відмови від радянського досвіду 
господарювання, нарешті, результатом розпаду СРСР та розриву економічних 
зв’язків між його колишніми республіками. 

 
 


