
Україна за 
президенства

Л.Кучми 1994 –
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1994 – 2005рр. – це період в історії 
України, який є досить суперечливим.  
Країна розбудовувалась і водночас 
розросталась криміналізація та 
залежність від Росії.

1994р.

Л. Кравчук

Л. Кучма



Головна подія в цей 

період 1994 – 2005рр. 

У внутрішньополітичному житті
було протистояння між
Президентом та Верховною Радою



Кожен з цих суб’єктів намагався
отримати перевагу в управлінні
державою. Перемогу в цьому двобої
здобув Л. Кучма, що було закріплено
прийнятою 28 червня 1996 р.
Конституцією, яка надала президенту 
особливо великі повноваження.



Економічний розвиток у 1994 –

2004рр.
1 – зниження рівня інфляції;

2 - підписано закон про заохочення іноземних 
інвестицій в Україні;

3 – запровадження гривні;

4 – стабілізація економіки;

5 – подолання кризи неплатижів;

6 – проведення приватизації;

7 – становлення фондового, товарного, 
грошового, валютного ринків тощо.



Негативні тенденції в економіці

- тіньова економіка
- вивезення капіталу за кордон
- корупція
- штучне зниження вартості робочої 

сили
- несправедлива приватизація



Соціальна сфера

Проблеми Здобутки

1 – Безробіття, 
заробітчанство

1- Зростання закупівельної
спроможності населення

2 – Невирішена житлова 
проблема

2 – Надання кредитів, 
субсидій, допомога 
малозабезпеченим сім’ям

3 – низький рівень якості 
комунальних послуг

3 – виплата боргів по 
заробітнім платам і пенсіям

4- Складна демографічна 
ситуація

4 – Збільшення з 2000р. 
Зарплатні, пенсій, 
стипендій тощо.

5 – Невідповідність розмірів 
зарплати з потребами 
населенню

5 – Зростання життєвого 
рівня населення завдяки 
розвитку економіки



Політична сфера

За роки незалежності в Україні з’являється 
багато нових політичних утворень, які 
активно включились у боротьбу за місця в 
парламенті. 

Свідченням цього є вибори до Верховної Ради 
1998року.



Вибори – 1998 року

Вперше відбувались за змішаною 
системою (мажоритарно –
пропорційною)

Мажоритарно – пропорційна виборча 
система – виборча система, за якою 
половина депутатів обирається 
одномандатними виборчими округами, а 
інша – за списками кандидатів у депутати від 
політичних партій.



Для потрапляння до парламенту 

потрібно було здолати 4% бар’єр, цей 

бар’єр здолало 8 політичних сил



Вибори – 1998 року 

не надали жодній партії достатньої 

кількості голосів для створення 

більшості. І так як партії постійно 

між собою протистояли, то важливі 

рішення і закони не приймались і 

це гальмувало загальний розвиток 

країни.



1999 рік – вибори президента 

України

Зареєстровано 13 кандидатів

В першому турі з’явилось два фаворита

Симоненко Кучма

22.24% 
голосів 

виборців

36.49% 
голосів 

виборців



Перший тур не визначив 

переможців

У другому турі відчутну перевагу у голосах 
здобуває чинний президент – Леонід Кучма

56.25% голосів  
у другому турі 



Політична ситуація в Україні в 

2000 – 2002рр.

На початку року ситуація в Верховні Раді 
загострюється і депутати починають 
працювати окремо

Ліві 
депутати 
(157 чол.)
Засідали у 
Верховній 

Раді

Всі інші 
(256 чол.)

В 
Українському 

домі



16 квітня 2000 року

Всеукраїнський референдум із питання 
зменшення кількості народних депутатів і 
скасування їх недоторканості, створення 
двопалатного парламенту.

Населення підтримало  внесені зміни, але ці 
питання так і не були реалізовані.



28 листопада 2000 року

Початок “касетного скандалу” у зв’язку зі 
зникненням журналіста Г.Гонгадзе, який 
писав критичні статті про діяльність 
президента і його оточення.



2004 рік

Відбулись нові вибори 
президента України

у яких Леонід Кучма уже не 
брав участі, так як керував 

два терміни підряд.
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