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День Незалежності України –

головне державне свято України, 

яке відзначається щороку 24 

серпня на честь прийняття 

Верховною Радою УРСР Акту 

проголошення незалежності 

України, що прийнято вважати 

датою утворення держави Україна 

в її сучасному вигляді.



Для українців свобода і гідність завжди були 

основоположними цінностями. Вони спонукали до боротьби 

за незалежність. На початку ХХ століття, в часи Української 

революції 1917–1921 років, наш народ зміг відродити 

державність, а 24 серпня 1991 року Актом проголошення 

незалежності України вона була відновлена. Важливим 

кроком до повернення історичної справедливості стало 

прийняття 16 липня 1990 року  Декларації про державний 

суверенітет України. Тоді Верховна Рада УРСР підтримала 

прагнення народу ліквідувати політичну та економічну 

залежність від московського центру і розбудовувати 

самостійну державу, відроджувати національну культуру, 

історичну пам’ять.



Історія України - це шлях до Незалежності, шлях, на 

якому кожна подія - це крок до мрії.

Наша незалежність оплачена дорогою ціною –

незбагненною кількістю життів тих, хто помирав за 

ідею вільної України зі зброєю у руках і без неї, 

незліченною кількістю років втраченої свободи тих, 

хто сидів за неї у таборах та в’язницях, не кажучи вже 

про споконвічні мрії й натхненні зусилля мільйонів 

творців, які зберігали і творили все те, що зараз є 

надбанням української культури.



Вперше в ХХ столітті незалежність України була 

проголошена 22 січня 1918 року текстом IV 

Універсалу. Ця держава проіснувала 3 роки. Це 

були роки безперервної війни – з більшовиками 

та «білими». Вже тоді Україна мала всі ознаки 

держави: герб, територію, військо, грошову 

систему, проводила дипломатичні відносини з 

іншими державами. 



У 1939 році українці на Закарпатті першими у 

міжвоєнній Європі зі зброєю в руках стали на 

захист своєї свободи проти військ союзника 

німецьких нацистів – авторитарної Угорщини, і 

15 березня проголосили незалежність 

Карпатської України. Тоді, захищаючи своє 

право на самовизначення, загинули близько 5 

тисяч українців.



30 червня 1941 року у Львові Організація 

українських націоналістів проголосила Акт 

відновлення Української держави. У 

відповідь на цю політичну подію нацисти 

розпочали масові арешти українських 

патріотів. Протягом наступних понад 10-ти 

років десятки тисяч воїнів Української 

повстанської армії виборювали незалежність 

у визвольній боротьбі, спочатку у 

протистоянні з нацистським, а згодом 

комуністичним тоталітарним режимом.



Мрія мати власну державу знову визрівала роками у 

творчості діячів культури-шістдесятників, у 

політичних акціях протесту правозахисників та 

дисидентів, у прагненні мільйонів українців. Спроба 

у Москві 19 серпня 1991 року «оновити» Радянський 

Союз у сталінських традиціях стала поштовхом до 

розгортання національно-демократичного руху за 

незалежність у більшості республік СРСР. Українці 

об’єдналися у масові мітинги з вимогою виходу зі 

складу СРСР.



Прагнення здобуття незалежності, які не згасали ні на 

мить, після перебудови 1991 року призвели до 

проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 

року Верховна Рада Української РСР прийняла 

історичний документ – Акт проголошення незалежності 

України, в якому, зокрема, підкреслювалося: «Верховна 

Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 

урочисто проголошує незалежність України та створення 

самостійної української держави – України. Територія 

України є неподільною і недоторканною. Віднині на 

території України мають чинність виключно Конституція 

і закони України».



1 грудня того ж року на 

загальнодержавному референдумі це 

рішення підтримали 90,3 % громадян 

України. Підсумки референдуму 

засвідчили прагнення народу бути 

повноправним господарем на власній 

землі.



На початку ХХІ століття російська влада на чолі із 

Володимиром Путіним взяла курс на відновлення свого 

впливу на пострадянському просторі. В Україні вона 

активно використовувала проросійських політиків, 

економічний тиск, громадські організації та 

підконтрольні їй медіа. У 2010 році спроби Віктора 

Януковича створити в країні антидемократичний режим, 

схожий на російський, викликали масовий 

громадянський протест. У результаті він змушений був 

утекти з України, а Росія для збереження впливу, вдалася 

до збройної агресії в Криму та на Донбасі.



З 2014-го, через 23 роки після проголошення 

незалежності, українці знову зі зброєю в 

руках захищають власну свободу та 

територіальну цілісність держави.



Сучасна Україна – це Україна XXI століття. Це –

найбільша країна Європи, її географічний 

центр. Це – талановиті, працьовиті, хлібосольні 

люди. Це – багатовікова історія і споконвічне 

прагнення незалежності. Це – красива природа, 

багата культура і славні традиції.

Українці - нація не по крові, а по духу. Адже на 

території України живуть понад 100 

національностей, які люблять свою країну, 

захищають її, поважають, підтримують її 

культуру та історію.



Нам є за що любити нашу державу. 

Як писав український письменник В. Сосюра:

«Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і 

трави, і води… В годину щасливу і в радості 

мить, любіть у годину негоди…» 

З Днем Народження тебе, наша рідна 

Україно!

Ми - діти твої  і пишаємось цим!


