
Історичне значення Декларації: 

Суверенітет офіційно визнано 

необхідною умовою подальшого 
розвитку української нації. 

 

Визначено основні напрямки 
досягнення реального 
суверенітету України. 

 
Закладено основи майбутньої 

незалежності України, зроблено 
перший крок на шляху до неї. 

 
Боротьба за реалізацію положень 
Декларації привела до прийняття 

«Акту проголошення 
незалежності України» 24 серпня 
1991 року, а саме до створення 

держави Україна. 

 
Всеукраїнський референдум 

1 грудня 1991 року підтвердив 
правильність вибору і остаточно 
вирішив питання про державну 

незалежність України. 
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Пам’ятку підготовлено за матеріалами 

фондів бібліотек ЦБС Деснянського району  

та Інтернет-ресурсів. 
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Основні положення 
Декларації: 

 

Україна має своє 
громадянство, 

де «всі громадяни рівні перед 
законом, незалежно від 

походження, соціального і 
майнового стану, расової та 
національної належності». 

 

Недоторканість території 

України в існуючих межах. 
 

Право на власні Збройні 
Сили 

 
 
 
 
 

 

 
 

Економічна самостійність 
України. 

 
 

«…земля, її надра, повітряний 
простір, водні й інші природні 

ресурси є власністю 
українського народу». 

 

Самостійність у вирішенні 
питань науки, освіти, 

культурного і духовного 
розвитку української нації. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Україна – нейтральна 
держава :  

«…не застосовувати, не 
виробляти і не набувати 

ядерної зброї». 
 

Право реалізовувати 
відносини з іншими 

державами, укладати з ними 
договори, обмінюватися 

дипломатичними, 
консульськими, 

торговельними 
представництвами. 

 

 

Програма побудови незалежної держави Україна 
 

Верховна Рада УРСР проголосила суверенітет України як 
«верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади 

республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у 
зовнішніх відносинах» 

 
 
 
 
 

 
 


