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ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

В історії українського народу є події, які не втратили своєї актуальності і до 
сьогодні і мають виняткове значення для кожного українця. Однією з таких подій 
є проголошення Акту Соборності України 22 січня 1919 року. І не менш важлива 
– здобуття незалежності в 1991 році. Ідея всеукраїнської єдності ніколи не 
полишала наш народ. Протягом багатьох століть наша держава очікувала на своє 
визнання. Її витоки беруть свій початок за часів Київської Русі і Галицько-
Волинської держави. 

Після розпаду Давньоруської держави ідея державотворення зовсім згасла. 

Державницька ідеологія, спрямована на всеукраїнське об’єднання, відродилася 
лише в роки Визвольної війни середини XVII століття. Вперше її чітко висловив 
Богдан Хмельницький. На шляху українців до незалежності визначною подією 
того часу стало укладення Зборівського договору в 1649 році між польським 
королем Яном II Казимиром та Богданом Хмельницьким. Важливою віхою в 
історії України є прийняття Конституції Пилипа Орлика в 1710 році. Ліквідація 
Гетьманщини, руйнування Запорозької Січі, поділ українських земель не здолали 
визвольний рух, а лише перевели його у підпілля. Так у 1846 році розпочало свою 
таємну діяльність Кирило-Мефодіївське товариство. 

Новий період в історії України розпочався у XIX столітті. Він пов’язаний з 
іменем Великого сина українського народу Тараса Шевченка, який відіграв 
значну роль у формуванні світогляду та сприяв становленню самовідданості 
українського селянина. 

Українська революція 1917 – 1920 років здійснила мрію багатьох поколінь 
українців про об’єднання в єдиній соборній державі. Здійснились віковічні мрії, 
якими жили і за які вмирали кращі сини України. Внаслідок революції 
утворилися дві демократичні держави – УНР (Українська Народна Республіка) та 
ЗУНР (Західноукраїнська Народна Республіка). Директорія УНР призначила 
урочисте об’єднання УНР і ЗУНР на 22 січня 1919 року – в річницю IV 
Універсалу Центральної Ради, яким була задекларована незалежність Української 
держави. Тож цей день назавжди лишив слід в пам’яті свідомих українців. На 
жаль, через агресію більшовицької Росії і Польщі об’єднання УНР і ЗУНР в єдину 
державу в той час не було доведено до кінця. 

Однак ці події не зупинили справжніх патріотів в їх бажанні створити власну 
державу. На території України групувалися різноманітні об’єднання, що 

продовжували боротьбу за возз’єднання української нації. Але зібрати усі 
українські землі докупи стало можливим лише у Радянському Союзі. 

Після краху радянської імперії Україна стає вільною. Отже, лише з 24 серпня 
1991 року вона почала святкувати свою незалежність. 
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