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Тема: Початок перебудови в СРСР 

Мета: показати необхідність суспільних перетворень. Розкрити суть перебудовчих процесів та їх 

особливість в Україні. Схарактеризувати Чорнобильську катастрофу як трагедію українського народу і 

подію планетарного масштабу.  

Основні дати: 

 1985  - 1991 рр. - період перебудови в СРСР;  

 квітень 1985 року – Пленум ЦК КПРС;  

 26 квітня 1986 р. -  Чорнобильська катастрофа. 

Хід уроку 

Критичне становище, у якому опинився СРСР у середині 80-х років, свідчило про необхідність 

радикальних перетворень. 

СТРУКТУРНА КРИЗА  

РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

Економічна криза:  

– дефіцит товарів; 

– відмова або повільне запровадження нових технологій; 

– невисока якість більшості товарів; 

– продовольча криза; хронічна криза сільського господарства; 

– прихована інфляція (зростання цін при незмінних розмірах заробітної плати); 

– переважно екстенсивний шлях розвитку економіки; 

– висока затратність виробництва, енергоємність і матеріалоємність продукції. 

Політична криза: 

– воєнні авантюри і нездатність вийти з них (Афганістан, Ефіопія, Ангола тощо); 

– нездатність вищого керівництва реагувати на нові тенденції розвитку світу. «Старіння» 

керівництва; 

– недієздатність законодавчих органів; 

– втрата динамічності в розвитку радянської моделі і, відповідно, її привабливості для інших 

країн; 

– корупція у вищих ешелонах влади - підкуп державних і політичних діячів: хабарництво, 

криміналізація, просування по службовій драбині за принципом знайомства, родинних зв’язків, 

особистої відданості; 

– посилення репресій проти інакомислячих. 

Ідеологічна криза: 

– розчарування у правильності обраного шляху розвитку (побудова комунізму); 

– розходження між ідеологічними догмами і реаліями життя; 

– усвідомлення нереальності досягнення мети побудови комунізму; 

– зростання дисидентського руху і настроїв у суспільстві; 

– посилення ідеологічного тиску на суспільство. 

Екологічна криза: 

– бездумна експлуатація природних ресурсів; 

– відсутність наукового обґрунтування у розміщенні виробничих потужностей; 

– руйнування природного середовища, придатного для життя людей (забруднення водоймищ, 

атмосфери тощо); 

– поступова деградація нації (генетичні зміни, зростання дитячих захворювань і народжуваності 

нездорових дітей, скорочення народжуваності, зростання числа хронічних захворювань тощо). 

Початок «перебудови» 

Докорінні зміни у внутрішній і зовнішній політиці розпочалися, Після смерті у 1982 р. Л. Брежнєва 

його спадкоємцями на найвищій партійно-державній посаді були хворі люди похилого віку - Юрій 

Андропов (помер у 1984 р.) та Костянтин Черненко (помер у 1985 р.). У березні 1985 р. дещо оновлене 



політбюро ЦК КПРС висунуло на посаду генерального секретаря наймолодшого із своїх членів - 54-

річного Михайла Горбачова. Новий лідер усвідомлював економічний занепад держави і намагався 

реформувати, підправити «скривлену» будівлю соціалізму, у той же час не порушуючи її фундаменту. 

На квітневому (1985 р.) пленумі ЦК КПРС Горбачов уперше заявив про «необхідність перебудови 

господарського механізму». Тому квітень 1985 р. вважається початком перебудови в СРСР, хоч власне 

поняття «перебудова» з’явилося значно пізніше. 

П е р е б у д о в а (рос. «перестройка») - теоретично-політична програма реформування командно-

адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР.  

Метою перебудови був перехід до демократичного соціалізму та ринкової економіки, що 

зумовлювалось низкою факторів. 

1. Очевидна науково-технічна відсталість країни порівняно з передовими західними країнами, що 

дедалі поглиблювалась. 

2. Уповільнення темпів економічного розвитку. 

3. Низька якість більшості вітчизняних промислових товарів. 

4. Неспроможність колгоспно-радгоспного ладу забезпечити країну продуктами сільського 

господарства. 

5. Вражаюча безгосподарність в усіх ланках народногосподарського комплексу. 

6. Нездатність режиму забезпечити більш-менш задовільний рівень життя для своїх громадян. 

7. Нескінченні дефіцити найнеобхідніших продуктів і товарів. 

8. Нещадне переслідування владою будь-яких форм дисидентства, інакомислення та опозиції. 

9. Всевладдя партноменклатури. 

10. Значне поширення корупції, соціальної апатії, пияцтва та інших негараздів у радянському 

суспільстві. 

Основні напрями політики реформ М. Горбачова 

1. Демократизація суспільства. Створення правової держави. 

2. Гласність. 

3. Реабілітація незаконно засуджених і репресованих за роки радянської влади. 

4. Утвердження багатопартійності. 

5. Запровадження інституту президентства. 

6. Підготовка нового союзного договору. 

7. Політика нового мислення у зовнішніх відносинах. 

8. Підтримка демократичних революцій у Східній Європі. 

Період перебудови мав декілька етапів: 

І етап перебудови (квітень 1985 - січень 1987 р.) 

Визрівання політичного курсу перебудови. Трансформація радянського суспільства розпочалася як 

типова революція «згори». 

У квітні 1985 р. на Пленумі ЦК КПРС було проголошено курс на прискорення соціально-

економічного розвитку країни. Провідними його елементами було визначено інтенсифікацію 

економіки, прискорення науково-технічного прогресу, активізацію «людського фактора», перебудову 

управління та планування, удосконалення структурної та інвестиційної політики, підвищення 

організованості й дисципліни, поліпшення стилю діяльності, обґрунтовані кадрові зміни (термін 

«перебудова» вживався тоді лише в контексті поліпшення управління господарським механізмом). 

Перетворення на початковому етапі не були системними і стосувалися передусім економіки 

(наведення елементарного порядку, зміцнення трудової та технологічної дисципліни, підвищення 

відповідальності кадрів тощо). 

Характерні ознаки першого періоду: 

1. Джерелом реформаторських імпульсів є політичний центр держави. 

2. Вичікувальна позиція апарату партійно-державних органів. 

3. Визрівання потреби в політичних узагальненнях та чіткій програмі перебудови. 

4. Консерватизм, інертність, зорієнтованість на політичний центр суспільної думки. 

Особливості перебудови в Україні. 

В Україні перебудовчі процеси загалом збігалися із загальносоюзними. 

Проте вони мали і свої особливості: 

• уповільнений темп розвитку; 



• порівняно низький рівень активності населення; 

• тривале збереження при владі старої брежнєвської еліти; 

• відсутність відвертого насилля як засобу розв’язання внутрішніх проблем;  

• перетворення Чорнобильської трагедії з екологічного чинника суспільного життя на потужний 

політичний.  

Українська офіційна влада була вимушена підтримувати політику центрального керівництва, хоча 

компартійна еліта республіки з часом все більше розуміла. що політика «перебудови» реально 

погрожує її необмеженій владі. Сам М. Горбачов, як і його попередники, добре розумів значення 

України для Союзу і до останніх днів свого лідерства пильно стежив за ситуацією в республіці, 

намагаючись будь-якими способами утримати її у складі СРСР. Ставши генеральним секретарем, він 

уже в червні 1985 р. прибув у республіку для просування ідей «перебудови» 

 Панування консервативних сил у керівництві республіки. Зміни, що відбувалися в Україні, істотно 

відставали від відповідних процесів в інших республіках, особливо прибалтійських. Першим 

секретарем ЦК КПУ аж до осені 1989 р. залишався В. Щербицький, який мав репутацію консерватора. 

Оточення В. Щербицького віддавало перевагу командно-адміністративним методам керування, 

дотримувалось централізму і твердої регламентації всіх сфер життя суспільства. Проблеми розвитку 

державності України, на думку В. Щербицького, узагалі не існувало. Український народ, стверджував 

він, «задовольнившись соціалістичною державністю, досяг справжнього національного відродження».  

Нічого не змінилося в політиці компартії України і з вересня 1989 p., коли першим секретарем ЦК 

КПУ став В. Івашко. 

Гласність суспільного життя. 

    Гласність – політика максимальної відвертості та правди в діяльності державних і громадських 

організацій, дієва і активна форма участі громадської думки в демократичному вирішенні 

найважливіших проблем країни. 

Основними досягненнями політики «гласності» стали: ліквідація «білих плям» в історії СРСР; поява 

ідейного плюралізму, розмаїтості думок; реабілітація безневинно засуджених у 30-50-ті pp. політичних 

діячів і діячів культури; значне пом'якшення цензури в засобах масової інформації; ліквідація 

спецсховищ у бібліотеках; масовий прокат кінофільмів, що десятиліттями лежали на полицях за 

ідеологічними мотивами; поява незалежних газет і журналів; падіння «залізної завіси» і можливість 

діалогу з країнами Заходу; демократизація всього громадського життя в країні, перші заклики визнати 

Голод 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. 

    Лібералізація - забезпечення гарантованих Конституцією громадянських прав особи. 

Тестові завдання 
1. Позначте, коли до влади прийшов М. Горбачов. 

А 1981 р. 

Б 1984 р. 

В 1985 р. 

Г 1982 р. 

2. Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Політика, спрямована на реформування 

радянської соціально-політичної системи на демократичних і ринкових засадах, залишаючись в рамках 

соціалізму, - це...». 

А «застій» 

Б десталінізація 

В перебудова 

Г неосталінізм 

3. Позначте хронологічну послідовність історичних подій: 

А початок перебудови 

Б початок виведення військ з Афганістану 

В формування політики «нового мислення» 

Г зміни в партійному керівництві УРСР 

4. Позначте відповідність осіб посадам, які вони обіймали в 1990 р. 

1. Президент США 

2. Голова Верховної Ради УРСР 

3. Президент СРСР 

4. Прем’єр-міністр Великої Британії 

А Тетчер М. 

Б Горбачов М. 

В Івашко В. 

Г Рейган Р. 

 



Домашнє завдання: 
1. Опрацювати конспект 

2. Виконайте тестові завдання 

 

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

вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

