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Тема:  Зміни у соціально-економічному житті.Усунення М. Хрущова від влади 

Мета: Охарактеризувати зміни у соціально-економічному житті та причини усунення         

М. Хрущова від влади; розвивати аналітичне мислення, навички, здібності пам'ять; 

виховувати інтерес до історичного минулого та повагу до Батьківщини  

Хід уроку: 

 Найслабшою ланкою радянської економіки було сільське господарство. На 1945 р. воно 

становило 60 % довоєнного виробництва. Рівень зростання продукції в сільському 

господарстві за період 1949–1952 рр. становив лише 10 %, у той час як у промисловості — 

230 %. До того ж — воно було збитковим. Усі повоєнні роки в історії сільського 

господарства заповнені всілякими реформаторськими планами, які лише завдавали йому 

нових ударів. У 1946 р., коли в українському селі лютував голод, з ініціативи М. Хрущова 

були розпочаті економічно необґрунтовані роботи щодо освоєння заплав Дніпра, його 

притоків (Ірпеня, Остра) та інших річок. У 1948 р. розгорнулася нова кампанія — меліорація 

земель і осушення боліт. Усупереч очікуваним наслідкам на осушених землях укіс трав не 

збільшився, а навпаки, зменшився. Проте це не застерегло М. Хрущова від нових 

експериментів. Однією з таких новацій було створення замість сіл «агроміст» з населенням 

п’ять тисяч мешканців (перше таке «агромісто» започаткували в Київській області). Ця 

кампанія супроводжувалась ліквідацією неперспективних сіл. І хоча від ідеї «агроміст» 

швидко відмовилися, кампанія з ліквідації неперспективних сіл мала своє продовження у 

наступні десятиліття.  

Таким чином, всі спроби наприкінці 1940-х років стимулювати сільськогосподарське 

виробництво не мали успіху. Не допомогло й укрупнення колгоспів у 1950 р., кількість яких 

скоротилась на 42 % і становила на кінець року 19 295.  

Початок нових експериментів на селі поклали на вересневому 1953 р. пленумі ЦК КПРС, 

який намітив заходи, спрямовані на піднесення сільського господарства. Так, 

передбачалось укріплення матеріально-технічної бази господарств, матеріальне заохочення 

мешканців села, підвищення закупівельних цін на сільгосппродукцію, зменшення податків 

на присадибне господарство, списування заборгованості колгоспів, поліпшення якісного 

складу керівників сільськогосподарських підприємств тощо.  

Завдяки цим заходам сільське господарство вперше за довгі роки стало рентабельним. 

Середина 1950-х рр. була періодом найбільшого піднесення в історії колгоспно-радгоспної 

системи СРСР. Валова продукція сільського господарства за 1954–1958 рр. порівняно з 

попередньою п’ятирічкою зросла на 35,3 %. У 1958 р. збір зерна становив 135 млн т.  

       Позитивні зрушення були б значно вагомішими, якби не фантастичні надпрограми, що 

почали втілюватися у життя вже в 1954 р. Першою такою кампанією стало освоєння 

цілинних і перелогових земель, яку започаткували на лютнево-березневому пленумі ЦК 

КПРС. Суть цієї програми полягала в розорюванні майже 13 млн га цілинних і перелогових 

земель (пізніше цю цифру збільшили до 28–30 млн га) Казахстану, Сибіру та Північного 

Кавказу. Реально було освоєно 42 млн га. Україні в цій програмі відводилася роль джерела 

матеріальних і людських ресурсів. Уже 22 лютого 1954 р. на цілину відправили першу групу 

українських механізаторів. Загалом за 1954–1956 рр. на постійну роботу в цілинні райони 

виїхало 80 тис. осіб.  

     Другою надпрограмою стала «кукурудзяна епопея». У червні 1954 р. Хрущов 

звернувся із закликом про розширення посівів кукурудзи. Лютневий 1955 р. пленум ЦК 

КПУ прийняв рішення про збільшення площ посівів цієї культури понад 5 млн га земель 

(1953 р. посіви кукурудзи займали майже 2,2 млн га). Справжня кукурудзяна істерія 

почалася в 1959 р., після повернення Хрущова з візиту в США, де радянський лідер побачив, 

що кукурудза становить значну частину зернових. Проте ця кампанія не дала очікуваного 

результату. Натомість в багатьох районах невиправдано величезні посіви кукурудзи 



призвели до порушення сівозміни, структури ґрунтів, зниження врожайності зернових 

тощо.  

Третя надпрограма полягала в різкому збільшенні виробництва м’яса та іншої продукції 

тваринництва та бажанні обігнати за цими показниками провідні капіталістичні країни. З 

цією метою розпочалося будівництво гігантських відгодівельних комплексів. Це створило 

проблему забезпечення кормами і ветеринарного обслуговування худоби. Існуючі покоси 

багаторічних трав не могли дати необхідної кількості кормів, а спроба забезпечити 

тваринництво кормами за рахунок засіву луків кукурудзою та іншими рослинами, які дають 

значну кількість зеленої маси, викликала цілу низку нових проблем.  

У 1957–1960 рр. була проведена нова кампанія з укрупнення колгоспів, у результаті якої 

посівні площі одного колгоспу збільшувалися втричі. Кількість колгоспів скоротилась до 

9,5 тис. У цей же період набула поширення кампанія з перетворення  колгоспів на радгоспи. 

Значна кількість колгоспників підтримувала останні заходи, бо отримувала гарантовану 

оплату праці та пенсійне забезпечення у старості.  

У 1958 р. ліквідували МТС. Сільгосптехніку, що їм належала, мали викупити колгоспи 

за завищеними цінами упродовж 1,5 року. Це був ще один удар по сільському господарству. 

Зросли борги колгоспів державі.  

У 1962 р. у сільському господарстві запровадили територіальну систему керівництва: 

створювалися виробничі колгоспно-радгоспні управління, які об’єднували 3–4 

адміністративні райони. Та й ця реформа не дала бажаних результатів.  

Зрештою, непродумана реформаторська політика у сільському господарстві обернулася 

кризою. Посуха 1963 р. призвела до скорочення валового збору зернових на 30 %. Щоб 

уникнути голоду, радянське керівництво змушене було вдатись до імпорту зерна. За 

кордоном закупили 9,4 млн тонн — 10 % валового збору. Наступні роки кількість зерна, що 

імпортувалося, невпинно зростала і на 1985 р. становила 25% валового збору в СРСР. 

     Незважаючи на те, що нове радянське керівництво багато уваги приділяло розвитку 

сільського господарства, все ж пріоритет залишався за важкою промисловістю. У 1955 р. 

було відкинуто стратегію на пріоритетний розвиток галузей промисловості групи «Б». У 

республіці розвивалися галузі, що закріплювали за УРСР статус паливно-енергетичної, 

металургійної бази СРСР, важливого району важкого машинобудування і військової 

промисловості. Промисловість України становила основу військово-промислового 

комплексу СРСР. Тут вироблялися носії ядерної зброї, транспортні літаки, танки, бойові 

кораблі і велика кількість різноманітного обладнання, вузлів, агрегатів тощо.  

У 1952–1955 рр. збудували Каховську ГЕС, а до кінця десятиріччя — ще ряд елек-

тростанцій, які загалом збільшили виробництво електроенергії у 1,9 раза.  

Перші реформи в системі управління розпочалися відразу після смерті Сталіна. У квітні 

1953 р. було схвалено рішення про скорочення числа міністерств союзного (з 30 до 20) і 

союзно-республіканського (з 21 до 13) підпорядкування. Це був перший відчутний крок у 

бік зростання ролі республіканських органів влади. З 1953 по 1956 р. близько 10 тис. 

підприємств УРСР перейшли в підпорядкування республіканським органам влади. Таким 

чином, частка республіканської промисловості зросла з 30 до 76 %.  

Перша спроба здійснити децентралізацію управління промисловістю й скорочення 

більшості союзних міністерств була зроблена на грудневому пленумі ЦК КПРС  1956 р., 

проте вона не вдалась. Лютневий пленум 1957 р. зрештою прийняв пропозицію Хрущова. 

      На виконання цього рішення 31 травня 1957 р. сесія Верховної Ради УРСР ухвалила 

закон «Про подальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом 

в УРСР». Стара система галузевого, вертикального, централізованого керівництва 

ліквідовувалася. На її місце прийшла система раднаргоспів, які здійснювали територіальне 

планування й керівництво промисловістю та будівництвом у межах відповідних 

економічних адміністративних районів. На території УРСР створили 11 раднаргоспів. 

    За цією реформою в Україні ліквідовувалося 11 промислових і будівельних міністерств, 



а два міністерства перетворено з союзно-республіканських на республіканські. У результаті 

вжитих заходів 97 % промисловості УРСР опинилося у підпорядкуванні республіканських 

органів влади. 

     У рамках раднаргоспів підприємства об’єднувалися в трести і комбінати за галузевим 

принципом, підпорядковуючись відповідним галузевим управлінням. Також спрощувалася 

система управління і на рівні підприємств.  

Мета такої реформи полягала в подоланні недоліків і помилок галузевої системи 

управління, яка створювала відомчі бар’єри між підприємствами різних міністерств.  

Нова система управління породила певні труднощі і посилила так зване місництво, коли 

місцеві управлінські кадри ставили свої інтереси вище загальнодержавних. Для подолання 

цих тенденцій заснували Українську раду народного господарства. У 1962 р. замість 14 

економічних адміністративних районів створили 7 економічних районів. Також указом 

Президії ВР УРСР республіканські Держплан і Держбуд та Українська рада народного 

господарства були реорганізовані на союзно-республіканські органи. Таким чином, на 

кінець правління Хрущова відбувається поступове відновлення вертикальної системи 

управління, обмежується роль республіканських органів, а особливо — місцевих органів 

влади.  

Запровадження системи раднаргоспів призвело до збоїв у виконанні завдань шостої 

п’ятирічки. Щоб приховати від населення невдачі, схвалено рішення розробити новий 

семирічний план (1959–1965). Проте його реалізація не дала бажаних результатів. За 1959–

1963 рр. обсяги промислового виробництва зросли лише на 56 %, а продуктивність праці 

тільки на 29 %.  

Позитивні наслідки запровадження системи раднаргоспів:  

 скоротився адміністративно-управлінський апарат;  

 система управління стала більш раціональною у використанні матеріальних і 

трудових ресурсів; 

  підприємства почали працювати в інтересах тих територій, де були розташовані, 

між ними налагоджувалися взаємовигідні зв’язки, скоротились безглузді 

перевезення;  

 збільшилося виробництво товарів народного споживання;  

 розширилися господарчі права республік і органів місцевого управління.  

Негативні наслідки запровадження системи раднаргоспів:  

 збої у виконанні шостої п’ятирічки;  

 кожен раднаргосп намагався налагодити випуск повної номенклатури продукції, що 

іноді було нераціонально;  

 поява місництва (додержання вузькомісцевих інтересів на шкоду загальній справі, 

справі держави).  

Реформування соціальної сфери, крім досягнення мети поліпшення життєвого рівня 

населення і, відповідно, наближення до «світлого майбутнього», мало ще й іншу ціль. Успіх 

у соціальній політиці давав би Хрущову підтримку з боку народу і додаткові переваги в 

боротьбі за владу з його опонентами.  

Навесні 1956 р. було здійснено перші заходи з поліпшення умов праці й підвищення 

рівня життя людей. Тривалість робочого дня в передвихідні й передсвяткові дні скоротили 

на дві години. Із 77 до 112 календарних днів збільшилися відпустки, пов’язані з вагітністю 

та пологами. Скасували норми, що прив’язували робітників до підприємств, де вони 

працювали. З 1958 р. селянам стали видавати паспорти, завдяки цьому вони могли вільно 

залишити свій колгосп чи радгосп. Розпочався поступовий (за галузями) перехід із восьми 

на семигодинний робочий день. Скасовувалася плата за навчання в старших класах середніх 

шкіл та вищих навчальних закладах. Завдяки цим заходам М. Хрущов, суттєво не 

обтяжуючи бюджет значними витратами, одразу здобув прихильність мільйонів громадян.  

Істотних змін зазнала пенсійна система. У липні 1956 р. ухвалено Закон про державні 

пенсії, за яким значно збільшено пенсії нижчих розрядів і обмежено розміри великих 



пенсій. Середній розмір пенсій збільшився майже вдвічі. Пенсійний вік знижувався до 55 

років для жінок і 60 років для чоловіків. У липні 1964 р. право на пенсію отримали 

колгоспники: жінки з 60 років, чоловіки з 65 років.  

Пенсійна реформа, підвищення зарплат та інші заходи значно обтяжили бюджет. Для 

того, щоб виправити ситуацію, за пропозицією М. Хрущова, на 20 років було відкладено 

виплати за державними облігаціями внутрішньої позики, які в напівдобровільному-

напівпримусовому порядку купували громадяни.  

Істотні зміни відбулися у ставленні до будівництва житла. У липні 1957 р. проголошено 

курс на забезпечення кожної сім’ї окремою квартирою у наступні 10–12 років. Для цього 

житлове будівництво переорієнтовувалося на спорудження будинків за типовими 

проектами, «без надмірностей», на основі індустріальних методів будівництва. Висота 

приміщень встановлювалася до 2,5 м, кількість поверхів у малих та середніх містах — 2–3, 

у великих — 4–5. Понад 3 млн квартир, споруджених у наступні роки в республіці, істотно 

пом’якшили житлову проблему. Якщо протягом 1918–1955 рр. в Україні загальна площа 

споруджених житлових будинків становила 62,78 млн м2, то протягом 1956–1964 рр. — 

66,49 млн м2. Збудовані в цей період панельні та цегляні будинки з невеликою житловою 

площею пізніше стали презирливо називати «хрущовками», «хрущобами», але тоді вони 

дозволили декільком мільйонам громадян республіки залишити бараки й перенаселені 

комуналки та переїхати в нові квартири сімейного типу.  

      Дещо поліпшилося постачання населення товарами широкого вжитку тривалого 

використання. У побут поступово входили пилосмокти, холодильники, швейні та пральні 

машини. Про позитивні зрушення свідчило те, що в загальних видатках трудящих особливо 

зросли витрати на придбання взуття, швейних виробів, хутра й культтоварів. Нехай і 

повільно, але економіка починала працювати на задоволення потреб людей. Позитивно був 

сприйнятий населенням й ініційований на початку 1960-х рр. перехід підприємств на 

п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. 

     У 1961 р. М. Хрущов несподівано для всіх замінив М. Кальченка на посаді Голови Ради 

Міністрів УРСР представником молодшого покоління партійної номенклатури В. 

Щербицьким. Дії генсека, його самовпевненість, невміння прислухатися до чужих думок, 

схильність до різких кроків, які нерідко ламали людські долі, дедалі більше дратували його 

соратників. До цього додавалося погіршення ситуації в економіці країни, значною мірою 

спричинене авантюристичністю рішень М. Хрущова. 

    На початку 1960-х рр. в республіці відбулися кілька масових виступів робітників, 

незадоволених виробничими умовами й нововведеннями в оплаті праці. Вони мали місце 

на підприємствах Києва, Харкова, Черкас, Краматорська та інших міст. Виступи були 

нетривалими і припинялися після втручання місцевих органів влади. У 1962 р. в Донецьку 

та Жданові (нині Маріуполь) відбулися значні робітничі страйки й маніфестації, спричинені 

різким підвищенням цін на м’ясо і молоко. У 1963 р. через заворушення на тиждень 

запровадили воєнний стан у Кривому Розі. Усе це свідчило про те, що М. Хрущов дедалі 

більше втрачав підтримку населення.  

У 1963 р. М. Підгорний, що мав велику довіру Хрущова, був переведений до Москви і 

став секретарем ЦК КПРС. Новим першим секретарем ЦК КПУ в липні цього самого року 

став П. Шелест. Він був людиною, яка загалом підтримувала хрущовські перетворення і 

терпимо ставилася до українського національно-культурного відродження. Проте 

незабаром обидва ці партійні діячі, зобов’язані своєю кар’єрою М. Хрущову, приєдналися 

до учасників змови проти нього, що готувалася ще одним його висуванцем — Л. Брежнєвим 

за участю КДБ СРСР.  

Скориставшись відсутністю М. Хрущова, який перебував на відпочинку, члени Президії 

ЦК КПРС висловили недовіру першому секретарю і скликали пленум ЦК КПРС, який 14 

жовтня 1964 р. звільнив його з цієї посади «у зв’язку з похилим віком і погіршенням стану 

здоров’я». Головним, у чому звинувачували М. Хрущова, були волюнтаризм і 

суб’єктивізм.  



     Волюнтаризм — соціально-політична діяльність, яка нехтує об’єктивними законами 

історичного розвитку, керується суб’єктивними (власними) бажаннями і волею окремої 

людини та її довільними рішеннями.  

    Суб’єктивізм — оцінка і винесення рішень залежно від особистих симпатій чи 

антипатій.  

         Новим першим секретарем обрали Л. Брежнєва. Через місяць П. Шелест став членом 

Президії ЦК КПРС. Незабаром інший активний учасник змови М. Підгорний обійняв 

посаду голови Президії Верховної Ради СРСР. 

 

 Питання для самоперевірки: 

1. Чому реформаторська діяльність Хрущова розпочалася з сільського господарства? 

2. Укажіть, чому реформаторська діяльність Хрущова не дала бажаного результату? 

3. Для характеристики політики М. Хрущова часто використовують поняття волюнтаризм, 

суб’єктивізм? Чи згодні ви з цим? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: підручн. для 

11 загальноосвіт. навч. Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2019.  

Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія України: підручник для 11 кл. закл. загальн. серед. 

освіти / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 

Хлібовська Г.М. Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти / Г.М. Хлібовська, О.В. Науумчук, М.Є. Крижановська, І.Б. 

Гирич, І.О. Бурнейко. - Тернопіль: Астон, 2019. – 256 с. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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