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Тема: Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.) 

Мета уроку: охарактеризувати  розвиток України у період «відлиги»; розкрити суть десталінізації. 

показати його особливості в Україні. Дати оцінку періоду 1953 – 1964 рр. 

План уроку 

1. Соціально-економічний розвиток України. Наростання застійних та кризових явищ у суспільстві.  

2. Політичне життя країни. Шістдесятники. Дисиденти. Об'єктивна необхідність політичних реформ.  

Хід уроку 

1. Соціально-економічний розвиток України. Наростання застійних та кризових явищ у суспільстві.  

У середині 50-х рр. УРСР відігравала одну з головних ролей у єдиному народногосподарському 

комплексі країни.  

Вона перетворилася на потужну металургійну і паливну базу СРСР стала одним з найрозвинутіших 

районів машинобудування. У 1957р. за кількістю виробництва чавуну на душу населення Україна 

випередила всі капіталістичні держави світу. За видобутком вугілля вона вийшла на друге місце у світі, а 

за виробництвом сталі на третє. Однак, паралельно зростанню індустріальної могутності в Україні 

поглиблювалися і дедалі більше виявлялися негативні тенденції, які набували рис хронічності.  

Ці тенденції вимагали негайного прискорення науково-технічного прогресу, здійснення значних 

структурних зрушень у технології, організації та управлінні, виробництвом. Крім цього, необхідно було 

вирішити ще два завдання: нагодувати, одягати людей, підняти їх культурний рівень; зміцнити оборону 

країни.  

Головним завданням серед усіх пріоритетів на початку 50-х рр. стало вирішення продовольчої 

проблеми, яку можна було вирішити тільки шляхом радикальних реформ усього процесу 

сільськогосподарського виробництва. Початок реформування поклав вересневий (1953р.) Пленум ЦК 

КПРС, який намітив заходи, спрямовані на піднесення сільського господарства. Про пріоритетність 

вирішення цього завдання свідчить той факт, що за 12років (1953-1964рр.) відбулося 11 Пленумів ЦК 

КПСР та 14 Пленумів ЦК КПУ з питань с/г.Завдяки пріоритетності свого розвитку сільське господарство 

у середині 50-х рр. Вперше за довгі роки стало рентабельним. Валова продукція с/г за 1954 – 1958рр. 

порівняно з попередньою п'ятирічною зросла на 35,5%.  

Піднесення с/г виробництва було зумовлене дією цілої низки факторів: 

1. Посилення матеріальної зацікавленості колгоспників у суспільному виробництві. В 1952 - 1958рр. – 

закупівельні ціни на зерно зросли майже у 7 разів, на картоплю – у 8 разів, на продукти тваринництва – 

5,5раза.  

2. Створення умов для розвитку особистого господарства колгоспників (зниження податків, тверді 

суми податків та ін.).  

3. Здійснення переходу (хоча і непослідовного) від жорсткого планування до поєднання 

централізованого планування з господарською самостійністю колгоспів і радгоспів.  

4. Зміцнення матеріально-технічної бази с/г. Протягом 1951 – 1960рр. Капіталовкладення в с/г 

республіки зросло у 6 разів порівняно з 4-ою п'ятирічкою.  

5. Поліпшення якісного складу керівників с/г виробництва. В 1953р. серед керівників колгоспів 

України вищу освіту мали лише 3%, середню спеціальну – 19%, то в 1960р. – 65,5% і ін.  

Після смерті Сталіна – певне послаблення податкового пресу, відміна обов'язкових поставок державі, 

тощо. То вже 1955р., у 2 рази зменшено розміри присадибних ділянок, 1956р. встановлено грошовий 

податок з громадян, які тримали худобу в містах; ще в 1956р. Хрущов пропонував, щоб селяни продавали 

своїх корів колгоспам, а молоко одержували на трудодні.  

У процесі кардинальних змін в економіці в ході реформ невпинно зростав суб'єктивний фактор (вплив 

Хрущова), що зумовило появу волюнтаристських нереалістичних надпрограм. У галузі аграрної політики 

чітко визначилися щонайменше три такі програми, свою данину кожній з них віддала й Україна.  

1-ша Освоєння цілинних земель. Започатковано на лютнево-березневому (1954р.) Пленумі ЦК КПРС 

(28 – ЗО млн. га незайманих земель Казахстану і Сибіру). Реалізація цієї програми вичерпувала ресурси 

з України і суттєво послаблювала с/г республіки. За оцінкою історика-аграрника І. Русинова приріст 

врожайності зерна по СРСР навіть на 1ц з га, в цей час був би рівнозначним результату освоєння цілини.  



2-ою надпрограмою стало постійне і невиправдане розширення площ посівів кукурудзи та інших диво 

культур.  

3-я надпрограма – це грандіозний хрущовський проект у тваринництві. Її суть, за словами Хрущова, 

полягала в тому, щоб у найближчі роки наздогнати США щодо виробництва м'яса ,масла і молока на 

душу населення. Ця програма була висунута навесні 1957р.  

«Гонка за лідером» вимотувала сили, енергію та ресурси, закінчилась тим, що виробництво продукції 

тваринництва у республіці 1964р. впало до 92% рівня 1958р. 

Починаючи з 1958р. у с/г виробництві почався спад. Якщо у період від 1950 до 1958р. обсяг валової 

продукції с/г України зріс на 65%, то з 1958 до 1964р. – лише на 3%. Таке саме становище складалося 

загалом по країні.  

Причини спаду:  

1. Певна децентралізація командної системи не означала ні її знищення, ні її усунення від управління 

господарством. Посилений адміністративний тиск на колгоспи.  

2. Надпрограми поглинали значну частину матеріальних і людських ресурсів, консервували 

екстенсивний характер розвитку с/г.  

3. Реформи здійснювались непослідовно, суперечливо, хвилеподібно, в режимі “вперед – стоп – назад”, 

несучи на собі значний вплив суб'єктивізму.  

4. У 1958р. було прийнято рішення про викуп колгоспами техніки МТС, що суттєво вдарило по 

колгоспних бюджетах (4,2 млрд. крб.).  

У лютому 1957р. запроваджуєтся нова система управління, що мала органічно поєднати 

централізоване планове керівництво з підвищенням самостійності республік, країв, областей.Це був 

територіальний принцип управління через ради народного господарства, що створювались в економічних 

адміністративних районах.  

На територій СРСР було створено 105 таких районів, а в УРСР – 11. Під контроль раднаргоспів України 

передано понад 10 тис. промислових підприємств, і наприкінці 1957р. їм. були підвладні 97% заводів 

республіки.  

Разом з тим, хрущовські реформи створили базу, яка сприяла зростанню добробуту населення СРСР. 

Так, в Україні 1951-1958рр. прибутки середнього робітника зросли на 230%. У 1957р. було ліквідовано 

практику державних позик, які забирали 10% заробітків трудящих. Скорочено і запроваджено 

п'ятиденний робочий тиждень. Селяни отримали паспорти, яких не мали з моменту запровадження 

паспортної системи 1932р.  

Значних розмірив набуло і житлове будівництво, лише за 1956 – 1965рр. було введено в дію понад 182 

тис. м2 загальної (корисної) площі. Це означало, що 18 млн. осіб отримали житло. У побут багатьох людей 

увійшла нова техніка – телевізори, магнітофони, пральні машини та ін.  

Спроба Хрущова домогтися істотного підвищення життєвого рівня народу в кінцевому результаті 

закінчилося провалом. Уряд змушений був провести в 1961р. грошову реформу, зменшити асигнування 

на виробництво предметів споживання.  

Отже “відлига” торкнулася лише окремих сторін життя радянського суспільства. Зміни, що відбулися, 

сприяли певному прогресивному розвиткові України. Але непослідовність, суперечливість цих змін 

зрештою призвели до того, що задумки ініціаторів стали перетворюватись у свою протилежність. До того 

ж межі “відлиги” були занадто вузькими, аби довести реформи до логічного кінця і докорінним чином 

оздоровити суспільство.  

2.Політичне життя країни. Шістдесятники. Дисиденти. Об'єктивна необхідність політичних реформ. 

 Суспільне – політичне життя в СРСР, а отже й радянської України у II половині 50-х років – першій 

половині 60-х рр. характеризувалося частковим відходом від сталінізму, деякою демократизацією життя. 

Вона пов'язана з перебуванням на посаді першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова.  

Кардинальні зміни в – СРСР почалися вже після смерті Сталіна 5 березня 1953р., їх суть полягала у 

лібералізації всього суспільного життя. В 1953-1955рр. була зроблена спроба перейти від тоталітарної до 

авторитарної форми правління. З ініціативи Маленкова було поставлено питання про необхідність 

“припинення політики культу особи”.  

Уже початковий період десталінізації призвів до серйозних змін в Україні. Було припинено кампанію 

проти націоналізму, уповільнено процес русифікації, зростала роль українського фактору у різних сферах 

суспільного життя. Саме за помилки у проведенні національної політики у роботі з кадрами в червні 

1953р. було увільнено Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КПУ. На його місце обрано 

українця О. Кириченка, після чого пішла широка хвиля висунення на керівні посади представників 

місцевої влади. У 1954р. в зв'язку з помпезним відзначенням 300-річчя возз’єднання України з Росією 



Президія Верховної Ради СРСР 19 лютого 1954р. прийняла указ “Про передачу Кримської області із 

складу РРФСР до складу УРСР”.  

Позитивним змінам у суспільно-політичному житті сприяла часткова реабілітація жертв сталінських 

репресій. До 1957р. було повернуто більше 65 тис. депортованих членів сімей, пов'язаних з діяльністю 

українських націоналістів. В Україні за період з 1953 по 1961рр. було реабілітовано 290967 громадян.  

Могутнім імпульсом для поглиблення і розширення процесу реабілітації став XX з'їзд УСПРС, який 

відбувся 14 - 25 лютого 1956р. 25 лютого 1956р. під час засідання XX з'їзду М.С. Хрущов виголосив 

таємну доповідь, присвячену культові особі Сталіна. Жорсткій критиці була піддана центральна постать 

тоталітарного режиму, ідол десятків мільйонів людей, символ єдності і могутності радянської системи. 

Проте ця критика не зачіпала суті командно-адміністративної системи, не викривала її соціальної 

природи, зводячи всі вади системи до культу особи. Зокрема стверджувалось те, що культ не змінив 

“глибоко демократичного, дійсно народного характеру радянського ладу”. Незважаючи на обмежену 

критику сталінізму, з'їзд започаткував важливі зміни у суспільстві. Боротьба за утвердження 

демократичних засад у всіх сферах життя, ліквідація жахливої спадщини сталінізму були оголошені 

стратегією політичного курсу партії. 

Після смерті Сталіна розпочалося розширення прав союзних республік у різних сферах суспільного 

життя. Тільки з 1953 по 1956рр. в Україні із союзного у республіканське підпорядкування перейшло 

декілька тисяч підприємств та організацій.  

Активізується діяльність української дипломатії на міжнародній арені, наприкінці 1955р. УРСР була 

вже членом 29 міжнародних організацій. Україна стає більш відкритою для різнобічних контактів з 

іноземними державами.  

Було розпочато процес перебудови державного апарату, удосконалення його структури. На протязі 

1955 – 1956рр. в міністерствах, відомствах та органах управління, на місцях було ліквідовано 4867 

структурних підрозділів, організацій та установ, скорочено понад 92,5 тис. посад адміністративно-

управлінського апарату.  

Січневою 1957р. постановою ЦК КПРС було суттєво розширено компетенцію місцевих рад щодо 

планування, будівництва та ін. Реформи які здійснювались в період Хрущова більшістю істориків 

оцінюються як такі, що не зачепили основ існуючої при Сталіні системи. Та все ж, незважаючи на те, що 

командно-адміністративна система залишилася, її головний принцип – централізм зазнав значної 

трансформації, адже суттю змін, була хоча й обмежена та непослідовна, але децентралізація. Тому 

відновлений згодом централізм, перетворився на багатоповерховий бюрократичний централізм. Процес 

лібералізації неоднозначно сприймався оточенням Хрущова.  

На Пленумі ЦК КПРС в червні 1957р. групою осіб на чолі з Маленковим, Когановичем і Молотовим 

була вчинена спроба усунути М. Хрущова від влади. Хрущову вдалося відбити цю атаку і ще більше 

сконцентрувати владу в своїх руках (в 1958р. він стає ще й Головою Ради Міністрів СРСР).  

У 1961р. на XXII з'їзд КПРС була прийнята третя програма партії – програма побудови комунізму. 

Водночас лібералізація створила ґрунт для поширення інших поглядів та виявів активності – стихійних 

народних виступів та діяльності інакомислячої інтелігенції. Так, у жовтні 1959р. спалахнуло і було 

придушене повстання 1500 робітників “Казанської магнітки”, у червні 1962р. розстріляна 7-тисячна 

демонстрація у Новочеркаську, 1963р. відбулися робітничі страйки та заворушення у Кривому Розі та 

Одесі.  

З’являються перші паростки інакомислення і серед інтелігенції. В Україні дисидентський рух було 

започатковано ще у середині 50-х рр. У цей час в Західній Україні виникають своєрідні “перехідні групи” 

організовані за принципом старого підпілля, які поширювали літературу часів ОУН-УПА.  

Генетично пов'язані з ОУН-УПА, ці групи здебільшого орієнтувались на збройний шлях боротьби за 

незалежність України.  

У 1958р. в м. Івано-Франківську КДБ викрив групу української молоді, яка створила організацію 

“Об’єднана партія визволення України”. В 1961р. була репресована група львівських юристів, які 

збиралися агітувати за конституційний вихід України зі складу СРСР (відповідні статті конституції 

Союзу і республіки давали таке право). Членів групи (Л. Лук’яненка, І. Кандибу, С. Віруна та ін.) 

звинуватили у “зраді Батьківщини” і засудили на максимальні строки ув'язнення. Українська робітничо-

селянська (УРСС) яка утворилась в 1959р. була однією з перших спроб переходу до організованих мирних 

форм опозиційної діяльності. 1961р. КДБ “викрив” у Львові підпільну організацію “Український 

національний центр”, керівника її розстріляли, іншим дали величезні терміни ув'язнення. 

Продовжувались утиски й переслідування учасників збройної боротьби ОУН-УПА.  



Боротьба за незалежність України стала основною метою кількох опозиційних об'єднань, що виникли 

на початку 60-х рр.: українського національного фронту (УНФ), союзу української молоді Галичини 

(СУМГ) та ін. У цей період в дисидентському русі активну участь беруть Ю. Бадзьо, І. Гель, М. і Б. Горині, 

В. Мороз, В. Чорновіл та ін. Опозиційна діяльність перших українських дисидентів викликала ряд 

політичних справ у судах України. Але репресії на початку 60-х рр. не набули масового характеру. 

Опозиційному руху цього часу в Україні були притаманні такі ознаки як локальність поширення, 

нечисленність учасників, організаційна слабкість. Однак вони були факторами і симптомами 

нестабільності системи.  

Хрущовська “відлига” 50-х рр. в суспільно-культурному житті країни породила таке явище , як 

шістдесятництво – рух творчої молоді яка сповідувала оригінальну тематику, нові думки, відмінні від 

офіційних, і стала ядром духовної опозиції режиму в Україні.  

Важливим документом нової хвилі відродження стала праця І. Дзюби “інтернаціоналізм чи 

русифікація”. Цю працю Б. Антоненко-Давидович назвав референдумом покоління. Провідною постаттю 

серед молодих поетів був В. Симоненко. У 1962р вийшла його збірка “Тиша й грім” 1964/65 рр. “Вино з 

троянд”, “Земне тяжіння”, “Подорож в країну навпаки”. Його збірки вийшли також у Мюнхені (1965р., 

1973р.) під заголовком “Берег чекань”. Стрімко ввійшла в українську літературу в кінці 50-х рр. 

Л.Костенко, її збірки: “Проміння землі”, “Вітрила”, “Мандрівки серця”. Українське музичне мистецтво 

збагатилося творами Б.Лятошинського, .А. Кос-Анатольського, Ю. Мєйтуса, А. Штогаренка, братів Г. і 

П. Майбород, С. Людкевича та ін. Скарбниця образотворчого мистецтва поповнилася творами М. 

Дерегуса, М. Божія, К. Трохименка, О. Шовкуненка, В. Бородія, Т. Яблонської (“Xліб”, “Весна”, “Над 

Дніпром”, “Ренок” та ін.). Т. Яблонська разом з В. Зарецьким та ін. художниками “шістдесятниками” 

стала основоположницею і фундатором фольклорного напрямку в українському образотворчому 

мистецтві.  

Пік “відлиги” для України припав на кінець 50-х – початок 60-х. років. Це видно особливо виразно на 

результатах книговидавничої справи. Книжки українською мовою складали найбільший відсоток від усіх 

книг опублікованих в Україні, порівняно з іншими роками повоєнної історії.  

8 березня 1963р. в Москві відбулася зустріч М. Хрущова з мистецькою інтелігенцією, вона послужила 

“керівництвом до дії” для маси апаратників усіх рівнів. Почалася чергова кампанія на зразок 

ідеологічного погрому 40-х – поч. 50-х рр. Невід'ємною частиною суспільно-культурного життя України 

у І пол. 60рр. став самвидав, центри – Київ і Львів.  

В 1964р. період “мирного” співіснування системи з інакомисленням закінчився. В жовтні 1964р. був 

усунений з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова, до влади прийшла консервативна частина 

партійної верхівки на чолі з Л. Брежнєвим і М. Сусловим.  

Узагальнення.  

На початку 80-х рр. радянське суспільство дедалі глибше втягувалося в тотальну соціальну-економіку, 

політичну та ідеологічну кризу.  

Деградування “верхів” і розвал державної ідеології були настільки очевидними, що навіть серед вищих 

ешелонів партійно-державного керівництва формувалися ревізіоністсько-реформаторські сили. У 

“низах” наростало невдоволення, зневіра й байдужість. Судомні спроби системи утримати хоча б 

поверхову стабільність зводилися, або до суто адміністративних заходів (за часів Ю. Андропова), або до 

ідеологічних чаклувань і популістських загравань (за часів К. Черненка). В Україні ці процеси набували 

ще й суто провінційного забарвлення й укорінювалися глибше, ніж у центрі.  
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