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Тема уроку: Україна в 1998-2004 рр. 

Хід уроку  

1. Подивіться відео:  

- https://www.youtube.com/watch?v=9a4Ni7DTToQ&feature=emb_logo 

- https://www.youtube.com/watch?v=fSswWUD8Qiw&feature=emb_logo 

2. Опрацюйте конспект 

Друге президентство Кучми 

На кінець 90-х економіка нарешті вийшла з піке і навіть почала рости. У роки свого другого президентства Леонід 

Кучма цим користувався. Він намагався стати верховним арбітром над суперечками олігархічних груп, укріпити 

владу президента і взяти під контроль парламент. Проте все пішло не за планом. У 2000 році розгорівся «касетний 

скандал», пов'язаний з публікацією записів з кабінету президента, де він поставав, у м'яко кажучи, не привабливому 

образі. Окрім корупційних схем, плівки засвідчили, що президент, імовірно, займався залякуванням опозиції і був 

причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. 

Його популярність різко стрибнула вниз. Цим скористалася опозиція усього спектру, від праворадикалів до 

комуністів. У 2000-2001 роках тривала акція «Україна без Кучми!» — перший великий протестний рух незалежної 

України. 

Це стало початком сходження нових лідерів опозиції — прем'єр-міністра України 1999-2001 років, Віктора 

Ющенка та Юлії Тимошенко. Парламентські вибори 2002 року відбувалися за змішаною пропорційно-

мажоритарною системою, коли половину місць отримували за партійними списками, а іншу половину — 

представники від територіальних округів. Вперше таку систему апробували на попередніх парламентських виборах 

1998 року. Участь у виборах 2002 року взяли більше 60 партій. За партійними списками перемогу здобув блок 

«Наша Україна» Віктора Ющенка, на другому місці опинилася пропрезидентська сила «За єдину Україну», а на 

третьому — «Блок Юлії Тимошенко». Лише завдяки мажоритарникам пропрезидентським силам вдалося 

забезпечити більшість. 

 
Україна без Кучми 

Свій зовнішньополітичний курс Леонід Кучма назвав багатовекторним. Він зумів заключити угоди з Росією, про 

які ми згадували раніше, що нарешті врегулювали суперечності між країнами. Принаймні на той час. Водночас, 

Україна почала інтеграцію до світового та європейського просторів. У вересні 1995 року вона стала членом Ради 

Європи. У 1996 підписала Стратегію інтеграції до ЄС. А в 1997-му узгодили Хартію про особливе партнерство 

між Україною та НАТО. 

Проте подальші події під час другого президенства Кучми призвели до погіршення відносин з Заходом. Після 

того, як Україну у 2002 році звинуватили у таємному продажу зброї Іраку (під час війни в Іраку), країна опинилася 

фактично в міжнародній ізоляції. Кучма вимушено дрейфує до Росії і веде переговори про можливість участі 

України в Євразійському економічному співтоваристві. Ще у 1993 році Україна не ратифікувала статут СНД. Ця 

організація, що постала внаслідок угод у Біловезькій пущі, за ініціативи Росії все більше перетворювалася на 

замінник СРСР. Україні вдалося уникнути повернення до безпосердньої сфери впливу Росії, як і в часи Кучми. Проте 

Росія не полишатиме спроб. 

https://www.youtube.com/watch?v=9a4Ni7DTToQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fSswWUD8Qiw&feature=emb_logo


 
Президент України Леонід Кучма (ліворуч) та генсек НАТО Хав'єр Солана. Саміт 

Побитий скандалами Леонід Кучма у 2003-2004 роках намагався просунути проект змін до Конституції, що 

перетворював Україну на парламентсько-президенстську республіку. Його наступник, у такий спосіб, отримував 

значно менші повноваження. Проте унаслідок кількох драматичних голосувань у парламенті, пропозиції президента 

провалилися. Як підмітив Кучма у назві своєї книги «Україна — не Росія». Президенту не вдалося зібрати владу в 

своїх руках і нівелювати роль парламенту. Україні було пора побути без Кучми. 

3. Виконайте тест 

1. Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної 

України? 

А Л. Кравчук 

Б Л. Кучма 

В В. Ющенко 

Г В. Янукович 

2. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його. 

«Народився в 1934 р. на Рівненщині. Політик і державний діяч. Закінчив економічний факультет 

Київського університету. Працював в апараті ЦК КПУ, секретарем, другим секретарем ЦК КПУ. У 

1990-1991 р. – Голова Верховної Ради, 1991-1994 рр. – Президент України. Згодом народний депутат 

кількох скликань».  

А Володимир Івашко 

Б Іван Плющ 

В Станіслав Гуренко 

Г Леонід Кравчук 

3. У 1999 р. Леонід Кучма вдруге став презитентом перемігши на виборах противника... 
А Петра Симоненка 

Б В'ячеслава Чорновола  

В Леоніда Кравчука 

Г Віктора Ющенка 

4. Яке поняття відповідає даному визначенню: «господарська діяльність поза державним 

обліком та контролем, яка не відображається в офіційній статистиці»? 

А тіньова економіка 

Б кримінальна економіка 

В ринкова економіка 

Г планова економіка 

5. Укажіть дату прийняття Конституції України: 

А 24 серпня 1991 року 

Б 28 червня 1994 року 

В 1 вересня 1995 року 

Г 28 червня 1996 року 

6. Впізнай особу за описом: 

"Народився на Чернігівщині у сім'ї колгоспників. З 1986 р. - генеральний директор "Південмаша", 

1992 - обраний прем'єр-міністром України, з 1994 - Президент України. До здобутків цього президента 



зараховують стабілізацію національної валюти, прийняття Конституції, сприяння переходу до ринкової 

економіки. Проблеми: зростання корупції, організованої злочинності. 

А Л. Кравчук 

Б Л. Кучма   

В В. Янукович 

Г В. Ющенко 

7. Процес передачі об'єктів державної власності у приватну власність фізичних або 

юридичних осіб - це... 

А націоналізація 

Б приватизація 

В експропріація 

Г девальвація 

8. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Схвалення Конституції України 

Б Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба 

В Прийняття Акта проголошення незалежності України 

Г Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності 

4. Виконайте тест, перейдіть за посиланням: https://mayak.media/play/test/40752/test-do-dnya-

nezalezhnosti 

5. Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект 

2. Виконайте тест 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати 

номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 

 

 

https://mayak.media/play/test/40752/test-do-dnya-nezalezhnosti
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