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Тема: Внутрішньополітичне та економічне становище в Україні в середині 60-х – на початку 80-х рр. 

ХХ ст.  

Мета уроку: розкрити суть політико – ідеологічної кризи радянського суспільства. Показати основні 

етапи цього процесу. Схарактеризувати діяльність В. Щербицького. Вчити учнів мати власну думку з 

приводу конкретних історичних явищ і процесів, обґрунтовувати й відстоювати її. Розкрити складові 

процесу наростання економічної кризи. Показати принципову неможливість реформування радянської 

моделі господарювання. 

План уроку 

1.Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі.  

2.Конституція УРСР 1978 р.  

3.Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років.  

4.Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя 

населення.  

Хід уроку 

1.Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва та зміни у його структурі.  

Жовтневий (1964) пленум ЦК КПРС, який усунув від влади М. Хрущова, проходив під гаслами 

подолання волюнтаризму і суб'єктивізму, надання внутрішній і зовнішній політиці реалізму та 

стабільності.  

За основу нового політичного курсу було визначено «наступність», «поступовість», «зваженість» у 

прийнятті рішень. Однак у ході реалізації вони набули характеру руху у зворотному напряму — від 

хрущовської лібералізації до неосталінізму. Будь-які реформи, у першу чергу в політичній сфері, 

вважались недоцільними. Зростає вплив партійно-державного апарату — номенклатури, яка фактично 

перетворилася на новий правлячий клас радянського суспільства.  

Ідеологічним орієнтиром партійно-державного керівництва Радянського Союзу загалом та Української 

РСР як його складової частини зокрема були положення схваленої 1961 р. Програми КПРС про побудову 

комунізму в СРСР до 1980 р. Проте реальне життя виявилось набагато складнішим, ніж уявляли у своїх 

прожектах ідеологи компартії. 

Уже в другій половині 60-х років стало зрозумілим, що широко розрекламовані обіцянки побудувати 

до 1980 р. комунізм виконані не будуть. Показники економічного росту, передбачені програмою КПРС 

на 1961-1970 рр., виявились абсолютно нереальними. Це поставило під загрозу комуністичний міф, на 

якому ґрунтувалася вся внутрішня і зовнішня політика СРСР. Центральна влада запустила в обіг термін 

«розвинений соціалізм». Народу наполегливо і цілеспрямовано прищеплювалась думка, що він живе в 

суспільстві, де успішно вирішуються питання задоволення життєвих потреб, процвітає економіка, 

розвиваються наука, освіта, мистецтво. Саме це і є «розвинений соціалізм» — найдосконаліша форма 

суспільно-політичного устрою. Влада на всі лади стала повторювати, що «розвинений соціалізм» — не 

що інше, як передбачений «самим В. І. Леніним» перехідний етап до комунізму, який «волюнтарист» М. 

Хрущов, мовляв, хотів «перескочити». Лише поступово «розвинений соціалізм» трансформуватиметься 

у комунізм. Основною силою, що мала забезпечувати просування суспільства в напрямку до «комунізму» 

чи «розвиненого соціалізму», була комуністична партія.  

Обійняти будь-яку високу посаду у ті роки було складно, особливо якщо кандидат на неї не був членом 

КПРС. За цих умов чисельність парторганізацій постійно зростала. Якщо на початку 60-х років КПУ 

налічувала 1,2 млн членів, то наприкінці 70-х — 2,7 млн. Водночас зростали роль і значення партійної та 

управлінської бюрократії — номенклатури. Вона складалась з осіб, які обіймали високі керівні посади, 

призначення на які офіційно затверджувались керівними ланками партії. Постійно заявляючи про 

зближення робітничого класу селянства та інтелігенції, номенклатура фактично перетворилась на 

панівний клас радянського суспільства. Відповідно до Конституції, ради залишались вищими органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 60—80-ті роки відзначені посиленням впливу на них 

партійних структур. Починаючи із сільських і аж до Верховної Ради, перших осіб відповідних партійних 



комітетів обирали до виконавчих органів рад, а кандидатури їхніх голів зазвичай погоджували з 

партійними комітетами й обирали формально.  

За таких умов вибори до рад не мали ніякого значення, бо фактична влада концентрувалася в руках 

партії, її лідери — від першого секретаря ЦК до секретаря райкому — були повновладними господарями 

на своїх територіях.  

2. Конституція УРСР 1978 р.  

Становище це було узаконене, коли 7 жовтня 1977 р. Верховна Рада СРСР затвердила нову 

Конституцію. 20 квітня 1978 р. позачерговою сесією Верховної Ради УРСР була затверджена нова 

Конституція (Основний Закон) республіки. До цих документів вперше в конституційній практиці внесено 

статті, за якими Компартія визнавалась «керівною і спрямовуючою силою суспільства, ядром її 

політичної системи», яка визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і 

зовнішньої політики, «надає планового, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу 

комунізму».  

Усі, хто висловлювався проти визнання виключної політичної ролі КПРС в Україні, фактично вступали 

у конфлікт з Основним Законом, з усією партійно-державною машиною. 

Після приходу до влади Л. Брежнєва лідером КПУ ще майже вісім років залишався ставленик Хрущова 

Петро Шелест.  

Загальна характеристика політики П. Шелеста (1963-1972 рр.) 

 Активно і постійно відстоював економічні інтереси УРСР. Намагався вивести республіку з-під 

контролю Зовнішторгу СРСР та усіх зовнішньоторговельних відомств Союзу. Піддавав критиці 

центральні (союзні) управлінські (господарські) структури.  

 Підтримував розвиток українського народного мистецтва, зокрема ансамбль ім. Вірського.  

 Заохочував розвиток національної культури.  

 Підтримував і захищав провідних українських кінорежисерів С. Параджанова та Ю. Іллєнка. 

Усупереч забороні Москви збудував у Києві Палац «Україна».  

 Брав активну участь у змові проти М. Хрущова, критикував його політику.  

 Повністю підтримував жорсткий антизахідний курс брежнєвського керівництва, водночас 

піддавав критиці політику «розрядки», називаючи її «заграванням із Заходом».  

 Підтримував придушення «Празької весни» 1968 р.  

 Виступав за відзначення 90-річчя від дня народження Й. Сталіна і встановлення йому погруддя 

біля Кремлівської стіни (1970 р.).  

 Ініціював видання багатотомної «Історії міст і сіл УРСР».  

 Став ініціатором запровадження Шевченківської премії як найвищої нагороди республіки, яка 

присуджується лише раз у житті.  

 Ініціював створення державного заповідника на о. Хортиця. 

 Сприяв створенню музею-заповідника української народної архітектури та побуту у с. Пирогове.  

 Захищав українську мову, хоча в родинному колі спілкувався російською. За П. Шелеста почали 

видавати значно більше україномовної літератури, періодики. На офіційних заходах наполегливо вимагав 

виголошувати промови українською мовою.  

 Боровся з дисидентським рухом (арешти і судові процеси 1965-1966 рр., процес над В. Чорноволом 

1967 р. тощо).  

 У період його правління кількісний склад КПУ збільшився майже на мільйон — переважно за 

рахунок етнічних українців, що відкривало їм кар'єрні перспективи.  

Діяльність П. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ громадськість та історики оцінюють з 

діаметрально протилежних позицій. П. Шелеста називали «українофілом». Його «українофільство» не 

було унікальним явищем. Аналогічні тенденції спостерігалися у 1960-х рр. в Азербайджані, Грузії, 

Естонії, Литві. Вони відбивали прагнення правлячих еліт національних республік зміцнити свій 

авторитет, стабільність за рахунок посилення «незалежності», насамперед економічної, від Москви.  

Загальна характеристика політики В. Щербицького (1972-1989 рр.) 

 Цілковито підтримував політичний курс Л. Брежнєва.  

 Не заважав обмеженню прав України.  

 Вів запеклу боротьбу з дисидентським рухом, який фактично було розгромлено.  



 Сприяв процесам русифікації і «злиттю націй».  

 Не підтримав перебудову, започатковану М. Горбачовим. 

 Дозволив будівництво в УРСР низки атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської.  

 Приховав інформацію про Чорнобильську катастрофу.  

 Сприяв докорінній технічній модернізації легкої і харчової промисловості УРСР. Розробка і 

прийняття нової Конституції УРСР (1978).  

 Будівництво меморіального комплексу «Український музей історії Великої вітчизняної війни 

1941—1945 рр.», відкритого 9 травня 1981 р. 

 Будівництво монументу на Жовтневій площі (тепер Майдан незалежності), присвяченого 

більшовицькій революції 1917 р. у Києві. Реконструкція Хрещатика.  

 Будівництво в Києві музею В. І. Леніна (тепер Український дім), хоча Ленін тут ніколи не був.  

 Підтримував розвиток спорту, особливо футбольний клуб «Динамо».  

3. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х рр. 

 

  



 
4.Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-хрр. XX ст.  

1. Несприятлива демографічна ситуація:  

а) приріст у 80-х роках знизився порівняно з 60-ми рр. у 4 рази;  

б) міграційні процеси, основний напрямок яких — переселення із сіл до міст (у 1961-1986 рр. міське 

населення зросло з 20,6 млн до 33,7 млн осіб, або на 63,6 %, водночас сільське населення зменшилося на 

23 %);  

в) динаміка вікового складу розвивалась у бік зростання людей похилого віку (якщо 1960 р. 

співвідношення числа пенсіонерів і зайнятих у народному господарстві становило 1:3,8, то 1985 р.— вже 

1:2).  

Домінування зрівнялівки в оплаті праці. Якщо 1946 р. співвідношення між 10 % трудящих, що 

одержали найвищі, і 10 %, що мали найнижчі заробітки, становило 1:7,2, 1956 р. — 1:4,4, то 1988 р. — 

1:3,5. Отже, захисна функція заробітної плати переважала над стимулюючою, що не сприяло активізації 

людського чинника на виробництві.  

Криза організації праці. Тобто нездатність існуючої системи забезпечити ефективне, раціональне 

використання людських ресурсів та інтелектуального потенціалу. Незважаючи на те, що з питання НТР 

було прийнято 40 (!) постанов ЦК КПРС, а в 1976- 1980 рр. — майже 200 комплексних програм розвитку 

народного господарства (енергетична, продовольча, меліоративна тощо), кардинальних позитивних 

зрушень не відбулося.  

Висока інтенсивність використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів України в межах 

загальносоюзного господарського комплексу. Можна погоджуватися чи не погоджуватися з твердженням 

американського економіста Холланда Хантера, який констатує, що вилучення поточного доходу України 

й використання його в інших регіонах СРСР є визначальною ознакою економічної історії України.  

Проте Україна мала особливості власного економічного розвитку, які ще більше ускладнювали 

ситуацію в республіці:  

1. Деформована структура розміщення продуктивних сил.  

2. Катастрофічна екологічна ситуація.  

3.Значна зношеність основних виробничих фондів.  

4.Хронічне відставання за принциповими економічними показниками.  



Узагальнення.  

Кризові явища були наслідком деформацій в суспільно – політичному житті, відвертого ігнорування 

економічних законів із боку командно – адміністративної системи, прорахунків у діяльності партійного і 

державного керівництва, яке не усвідомлювало всієї гостроти становища й невідкладності змін.Реформи 

в економіці, розпочаті в 1965 р., не були доведені до кінця. Вони не дали вагомих результатів, розбившись 

об стіну бюрократизму. Міністерства й відомства досить швидко звели нанівець госпрозрахунок, 

ліквідували самостійність підприємств. Система директивного планування та командного управління 

господарством збереглася, а в окремих випадках навіть посилилася.  

Провал реформ другої половини 1960 – х рр. ще раз довів принципову неможливість реформування 

соціалістичної системи. У 1970 – 1985 рр. негативні тенденції в економіці республіки наростали. Хоча 

говорити про « застій» у буквальному розумінні цього слова , мабуть, неправомірно. Водночас очевидно 

, що в господарському і політичному житті, соціальному і духовному розвитку республіки залишалося 

чимало елементів і традицій сталінської доби, надійно законсервованих брежнєвським керівництвом.  
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Домашнє завдання: 

1. Написати конспект уроку 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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