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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ
СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ
Підготувала Н. В. МАКОВСьКА*
Публікується декларація про державний суверенітет україни. Подається
короткий опис історичних умов створення документу та характеристика його
унікальності.
Ключові слова: декларація про державний суверенітет україни; знакові
події історії україни початку 90-х років ХХ ст.; Верховна Рада україни; важливий крок до незалежності.

коли ми говоримо про унікальні документи, в уяві скоріш за все
виникають образи пожовклих від часу рукописних аркушів на папері
з філігранями, пергаменті, художньо оформлених або навіть коштовно
оздоблених. Сьогодні ж презентуємо абсолютно звичайний за зовнішніми ознаками (папір формату а4, машинопис), зовсім “молодий” за
історичними масштабами документ, який однак, безперечно, є унікальним. йдеться в першу чергу про зміст і вид документу. декларація про
державний суверенітет україни – один з чималого масиву документів
ЦдаВо україни, що відображають знакові події початку 90-х років
ХХ ст. Саме в цей час український народ зробив свій вирішальний вибір: 24 серпня 1991 р. україна стала незалежною державою.
історія проголошення та становлення незалежної україни ще чекає своїх дослідників. у науковій літературі останнього десятиліття
для висвітлення цього періоду автори послуговуються здебільшого не
архівними джерелами, з архівних документів використовуються лише
документи Цк кПу, які з осені 1991 р. зберігаються в ЦдаГо україни1 . і це зрозуміло: не всі документи 90-х років ХХ століття встигли
“відкластися” на полицях сховищ державних архівів.
декларація про державний суверенітет україни – один з унікальних документів ЦдаВо з фонду Верховної Ради україни (ф. 1, оп. 16,
спр. 4490, арк. 100-106). і у цій справі, що має заголовок “Закони та
Постанови, прийняті на першій сесії Верховної Ради української РСР
дванадцятого скликання. оригінали” та об’єднує документи з 15 травня
по 26 липня 1990 р., і у інших справах фонду містяться документальні
свідчення перших кроків до незалежності. дуже коротко нагадаємо історичні умови, котрі визначили “появу на світ” цих документів.
* Маковська Наталія Василівна – кандидат історичних наук, доцент,
директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
україни.
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На зламі 90-х років ХХ ст. у соціально-політичному житті України (тоді ще – Української Радянської Соціалістичної Республіки) відбувалися радикальні зміни. Роки горбачовської перебудови з одного
боку, продемонстрували нездатність влади вирішити нагальні питання
економічного розвитку країни, повноцінно та якісно забезпечити реалізацію назрілої системної модернізації радянського суспільства, з іншого – “сприяли” появі й активному розвитку низки груп, об`єднань (асоціацій) та організацій, які виникли без формальної згоди партійних і
державних органів, не мали офіційної реєстрації, що дало їм назву “неформали”. Уже в червні 1989 р. за даними ідеологічної комісії ЦК КПУ,
в Україні діяло понад 47 тис. неформальних самодіяльних об`єднань2.
Найактивнішою та суспільно значимою частиною спектра неформального руху в республіці були суспільно-політичні, культурно-історичні
та екологічні громадські формування. За ступенем впливу в суспільстві, чисельністю рядів, масштабами та інтенсивністю діяльності у цей
період помітно виділялися Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка (ТУМ), історико-просвітнє товариство “Меморіал”, екологічне
громадське об`єднання “Зелений світ”, всеукраїнські установчі конференції яких відбувалися в Києві у лютому-квітні 1989 року. Участь у
роботі неформальних організацій стала для багатьох першим кроком
до активної громадської діяльності. Фактично “неформали” створили масову соціальну базу й широке підґрунтя для розвитку потужного національно-демократичного руху. Важливу роль в цьому відіграв
Народний Рух України, Установчий з’їзд якого відбувся 8–10 вересня
1989 р. в Києві. З’їзд проголосив створення Народного руху України за
перебудову, прийняв програму та статут, затвердив друкований орган
Руху – “Народну газету”, обрав керівні органи.
Могутнім каталізатором суспільного розвитку республіки став і
виборчий процес 1989 р. Новий Закон СРСР “Про вибори народних
депутатів”, підготовка до ХІХ партконференції, вибори депутатів на І
з`їзд народних депутатів СРСР винесли на широке обговорення багато
нагальних питань, у тому числі про необхідність запровадження багатопартійної системи. Представники демократичних сил України, обрані
депутатами на І з’їзд народних депутатів СРСР (з’їзд відкрився 25 травня 1989 р.), намагалися активно брати участь у ході дебатів, відстоювати ідеали та принципи демократії. Проте сфера їхнього реального
впливу була обмеженою, як і доступ до трибуни. І все ж з’їзд фактично ознаменував реальний початок перерозподілу влади, основні важелі
якої поступово з партійних структур стали передаватися до рад.
Помітні прориви в політичному житті різко контрастували з проблемами в економічній сфері, що викликали народне невдоволення.
Липневий шахтарський страйк 1989 р. проявив це невдоволення, поклав
початок процесові самоорганізації неформальних робітничих структур,
стимулював появу на політичній арені нового потужного фактора – ор-
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ганізованого незалежного робітничого руху. Нова хвиля робітничого
страйку, що стала важливим чинником радикалізації ситуації в республіці, прокотилася Україною влітку наступного, 1990 р.
Все це прискорювало зародження багатопартійності та формування
опозиції, змушувало владу йти на суттєві поступки демократичним силам, “підштовхувало” УРСР робити перші кроки до незалежності. Восени 1989 р. на сесії Верховної Ради УРСР, обраної ще за “застійних”
часів, були прийняті рішення щодо нових підходів до виборів, зокрема,
було знято представництво від громадських організацій, у тому числі
КПУ. 28 жовтня 1989 р. Верховна Рада прийняла також Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “ Про мови в Українській
РСР” (ЦДАВО України, ф. 1, оп.16, спр.4369, арк. 99–115), згідно з
яким українська мова проголошувалася державною. І хоча у порівняні
з аналогічними законами республік Балтії, він був дуже ліберальним
і за російською мовою зберігалися широкі права, Закон став першим
вагомим здобутком національно-демократичних сил, важливим кроком
на шляху до незалежності.
Оригінали всіх цих документів, а також їх проекти, підготовчі матеріали, протоколи і стенограми засідань, на яких вони обговорювалися, прийняті на постійне зберігання до ЦДАВО України і є важливим
джерелом для вивчення історії України на шляху від республіки до
держави.
15 травня 1990 р. уперше в історії УРСР Верховна Рада почала працювати як постійно діючий парламент. У той же день приймаються
постанови про Президію першої сесії Верховної Ради Української РСР
дванадцятого скликання, обрання Мандатної комісії, про Секретаріат
та про обрання Лічильної комісії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання, а 23 травня – постанова про порядок денний сесії3. Згідно з цією постановою до порядку денного сесії було включено
36 питань, у тому числі й питання: Декларація про суверенітет Української РСР (саме так сформульовано в документі). 29 травня після обговорення доповіді Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола Верховна Рада приймає постанову “Про політичне, соціально-економічне та
екологічне становище України”, в якій констатується, що “соціальноекономічне становище в республіці є кризовим, екологічна обстановка в
більшості регіонів перебуває в загрозливому стані, а в деяких – катастрофічна”. Уряд не забезпечує реалізацію планів соціально-економічного
розвитку, інших програм та заходів, “від яких безпосередньо залежить
підвищення добробуту населення України. Багато життєво важливих
для республіки питань, – зазначається далі в постанові, – не знайшли
позитивного вирішення в умовах централізованої планової економіки та відсутності реального державного суверенітету”. Шлях виходу
з кризи – діяльність в умовах політичної і економічної самостійності
республіки4. Отже, вже 29 травня стало зрозумілим – Декларації бути!
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Але період до 16 липня – дня прийняття Декларації – видався напруженим.
12 червня парламент приймає постанову, якою утворюються 23 постійних комісії Верховної Ради Української РСР і серед них – комісія з
питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин5, а постановою від 28 червня обирається комісія з питань
державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин у складі 22 осіб6. Доречно додати, що 7 із 23 постійних комісій
очолили, за пропозицією В. Івашка, представники опозиційних сил (серед них: І. Юхновський, О. Ємець, Д. Павличко, В. Яворівський).
У той же день, 28 червня, на сесії розпочинається обговорення
питання про Декларацію. У протоколі №58 зазначено “СЛУХАЛИ:
Питання щодо Декларації про суверенітет Української РСР. Про порядок розгляду вищезазначеного питання” та “Обговорення проектів документів до питання – Декларація про суверенітет Української РСР”7.
Обговорення проектів продовжувалося на засіданнях 29 червня, 5, 6, 9
липня 1990 р. Паралельно з обговоренням у сесійній залі йшла копітка
робота в постійних комісіях, що засвідчують протоколи їх засідань, до
яких додаються зауваження та пропозиції до проекту Декларації8. У
цих документах знаходимо інші (у порівняння з формулюванням порядку денного сесій) назви Декларації. Так, у протоколі №3 засідання
комісії Верховної Ради Української РСР з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин від 4 липня
1990 р. йдеться про проект Декларації про державну незалежність (суверенітет) України9.
У цей же час республікою прокотилася нова хвиля шахтарських
страйків. На засіданнях 5 та 6 липня депутати не тільки обговорювали
проект Декларації, а й розглядали питання про становище, що склалося в шахтарських регіонах. На обговорення виносилося також питання про участь народних депутатів Української РСР – делегатів ХХVIII
з’їзду КПРС у його роботі. Події на ХХVIII з`їзді КПРС, що розпочався
2 липня, несподівано призвели до заміни Голови Верховної Ради УРСР.
М. С. Горбачов вирішив висунути В. А. Івашка на нововведену посаду
заступника Генерального Секретаря ЦК КПРС. Верховна Рада УРСР
на вимогу опозиції запропонувала відкликати зі з`їзду КПРС народних
депутатів Української РСР – делегатів ХХVIII з’їзду КПРС для участі
в роботі сесії, що розглядала Декларацію про державний суверенітет
України (проголосувало більше 300 депутатів, у тому числі близько
200 комуністів). Опинившись перед важким вибором, В. Івашко подав
у відставку з посади Голови Верховної Ради УРСР. У своїй заяві від
9 липня 1990 року він пояснив свою позицію: “… приходжу до висновку, що зараз не маю в Верховній Раді УРСР надійної опори для
здійснення програми економічного, соціального і культурного відродження України, як я її собі розумію. Оголошую про свою відставку з
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посади Голови Верховної Ради УРСР з сьогодняшнього дня – 9 липня
1990 року”10.
У той же день, 9 липня, 270 голосами “за” Верховна Рада ухвалює
рішення: “прийняти проект Декларації про суверенітет Української
РСР за основу, передати в комісії для доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених народними депутатами Української
РСР, і внести на сесію для постатейного голосування”11.
Постатейне обговорення і голосування проекту Декларації розпочалося на засіданні 11 липня (документи, що зафіксували цей процес
також зберігаються в ЦДАВО України). В якійсь мірі атмосферу, що
панувала в сесійній залі під час голосування, можемо проілюструвати
на прикладі визначення назви документу. На обговорення і голосування 11 липня виносилася назви:
Декларація про державну незалежність (суверенітет) України (результати голосування: за – 162, проти – 183. Рішення не прийнято).
Декларація про державну незалежність (суверенітет) Української
Радянської Соціалістичної Республіки (рішення не прийнято).
Про суверенітет України (результати голосування: за – 183, проти – 141, не брали участі у голосуванні – 33).
Декларація про державну незалежність (суверенітет) України (результати голосування: за – 212).
Декларація про державну незалежність (суверенітет) Української
Радянської Соціалістичної Республіки (результати голосування: за –
151, проти – 173).
Декларація про державний суверенітет України (результати голосування: за – 248, проти – 80. Рішення прийнято)12.
16 липня голосами 355 депутатів Верховна Рада Української РСР
прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Проти
виступили всього 4 депутати, 1 – утримався13. В цей же день у постанові “Про день проголошення незалежності України”, “підтверджуючи
історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет
України 16 липня 1990 року”, Верховна Рада ухвалила “вважати день
16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України”14.
Важливий крок до незалежності було зроблено. Декларацією було
проголошено верховенство Конституції та законів республіки на території УРСР, виключне право народу України на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, визнання всього
економічного і науково-технічного потенціалу, створеного на території
України, власністю її народу. Україна мала стати в майбутньому постійно нейтральною державою і дотримуватися трьох неядерних принципів:
не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Декларацією
фактично впроваджувався принцип подвійного громадянства. Принципи, проголошені в ній, мали лягти в основу нового союзного договору.
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до наступного кроку – акту проголошення незалежності україни –
залишалося більше року. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада конституційною більшістю голосів – 346 народних депутатів “за”, 4 – “проти”,
при незначній групі тих, що утрималися, схвалила акт проголошення
незалежності україни. Волевиявленням українського народу на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. цей доленосний вибір було
підтверджено. на питання: “Чи підтверджуєте ви акт проголошення
незалежності україни?”, ствердну відповідь “так, підтверджую” – дали
92,32 % з тих, що взяли участь у голосуванні. Ці унікальні документи
нині також у складі національного архівного фонду україни. отже –
далі буде.
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