
Консультація по темі 13:«Розпад Радянського Союзу та відродження  

незалежності Україні (1985 – 1991)» 

 

 

 

 

 

 

Перехід до 

інтенсивних методів 

господарювання  

 Демократизація 

суспільного життя, 

народовладдя 

 Припинення 

«холодної війни» 

 

 

 

Покращення матеріального та 

культурного добробуту 

населення 

 Ліквідація цензури, 

гласність, вільне виявлення 

думки 

 

Аварія на Чорнобильській АЄС (26 квітня 1986 р.) – 

найбільша техногенна катастрофа ХХ ст. 

Від аварії 

потерпіло 3 

млн. чол. 

Загибель 7 

тис. 

ліквідаторів, 

понад 60 

тис. стали 

інвалідами 

Радіоактивна 

хмара накрила 

територію 

площею 155 

тис. км кв. 

Радіоактивне 

забруднення 

території 

України 

створено 30-

кілометрову 

зону 

відчуження 

Економічні 

збитки На 

ліквідацію 

наслідків 

катастрофи 

тільки в 

1988—

1990 рр. 

витрачено 

понад 

20 млрд. 

крб. 

Підтвердження 

антинародної 

природи 

тоталітарного 

режиму 

Пожвавлення 

суспільно-

політичного 

руху в 

республіці 

     Постанова Верховної Ради УРСР у серпні 1990 р. «Про невідкладні заходи 

по захисту України від наслідків Чорнобильської катастрофи»: оголошення 

України зоною екологічного лиха, вимога припинити експлуатацію ЧАЕС, 

доручення уряду звернутися до міжнародних організацій про надання 

допомоги в ліквідації наслідків аварії. 15 грудня 2000 р. Чорнобильська АЕС 

була закрита. 

У березні 1985 р керівником КПРС було обрано М.С. Горбачова 

В квітні 1985 р. почалась «перебудова» 

 



 

Основні етапи економічних реформ 

Етап Основний зміст Наслідки 

З квітня 

1985 р. 

Квітневий пленум ЦК КПРС та ХХVІІ з’їзд 

КПРС запропонували стратегію «прискорення»  

 До 2000 р. створити виробничий потенціал, 

що дорівнював би вже створеному за 

попередні 70 років; 

 Подвоїти національний дохід за рахунок 

підвищення продуктивності праці; 

 Вирішити продовольчу, житлову проблему, 

забезпечити населення товарами 

повсякденного вжитку; 

 Запровадження досягнень НТР; 

 Антиалкогольна кампанія 

Утопічні та 

поверхові зміни 

свідчили про 

нерозуміння 

керівництвом 

глибини 

соціально-

економічної кризи 

Зчервня 

1987 р. 

Реформа трьох «С»:  самостійність, 

самоокупність, самофінансування. Прийняті 

закони:  «Про державне підприємство», «Про 

індивідуальну трудову діяльність», «Про 

кооперацію»:  

 Переведення підприємств на госпрозрахунок; 

 Залежність заробітної плати від результатів 

господарської діяльності; 

 Скорочення управлінського апарату; 

 Оренда, акціонування, кооперація; малі та 

спільні підприємства; індивідуальна 

трудова діяльність 

Непослідовність, 

половинчастість 

реформ 

Червень  

1990 р. 

Програма переходу до регульованої ринкової 

економіки 

     Передбачалося: 

 запровадження елементів ринкових 

механізмів; 

 збереження значної частини державного 

сектору економіки. 

 

В умовах повного 

розвалу 

господарського 

механізму і 

самого СРСР 

програма 

виявилась 

нежиттєздатною. 

 

Погіршення економічної ситуації: 

 Інфляція у 1990 р. становила 10% на рік, а в другій половині 1991 р. – 

25% на тиждень. 

 Дефіцит товарів, черги 

 Перехід підприємств України на бартер – натуральний обмін. 

 Низька продуктивність праці. 

 Падіння національного прибутку у 1991 р. на 13% 



  1990 р. — спроби приборкати інфляцію та ажіотажний попит. Павловська 

фінансова реформа (обмін купюр 50 і 100 крб). Початок розробки урядом М. 

Рижкова нового п’ятирічного плану. 

     Осінь 1990 р. — запровадження продажу продовольчих і промислових 

товарів в УРСР за картками споживача з купонами. 

 

 3 серпня 1990 р. — Закон УРСР «Про економічну самостійність» 

— право народу республіки володіти її національними багатствами та 

національним доходом; 

— різноманітність і рівноправність форм власності та їх державний захист; 

— децентралізація власності та роздержавлення економіки; 

— повна господарська самостійність і свобода підприємництва усіх 

юридичних і фізичних осіб у рамках законів УРСР; 

— самостійність регулювання грошового обігу; 

— захист внутрішнього обігу. 

 

Причини невдач економічних реформ другої половини 1980-х років. 

 Відсутність послідовної, адекватної, науково обґрунтованої стратегії 

розвитку. 

 Непослідовність у здійсненні реформ. 

 Прагнення поєднати несумісні економічні моделі: адміністративно-

командну з повним одержавленням власності й ринкову з приватною 

власністю та ініціативою. 

 Некомпетентне керівництво проведенням реформ. 

 Опір консервативних сил. 

 Засилля воєнно-промислового комплексу 

 

«Гласність» і лібералізація громадсько-політичного життя 

Політичні реформи 

 

Заходи Основний  зміст 

Політика 

гласності 

Повернення із забуття історичних фактів і подій, що навмисне 

утаювалися. 

Оприлюднення фактів і подій сучасності. 

Публікація раніше заборонених літературних творів 

радянських і зарубіжних письменників. 

Публікація праць філософів, соціологів, економістів, 

психологів і ін., що раніше вважалися антимарксистськими. 

Послаблення цензури. 

Припинення «глушіння» передач зарубіжних радіостанцій. 

Створення умов для розвитку свободи інформації. 

Припинення усіх видів переслідування за переконання і 

висловлені думки. 



Звільнення 

політв’язнів 

Під тиском світової громадськості та суспільства М.Горбачов 

дав розпорядження звільнити всіх політичних в’язнів. 

Реформи 

органів 

влади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 р. – ХІХ Всесоюзна конференція КПРС проголосила: 

  - чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову; 

  - ліквідація зрощування партійного і державного апаратів; 

  - плюралізм політичного життя; 

  - розширення повноважень рад. 

1989 р. – відставка В.Щербицького з посади першого 

секретаря ЦК КПУ. Обрано новим секретарем В.Івашка. ВР 

УРСР 28 жовтня 1989 р. прийняла Закони «Про мови в 

УРСР» та «Про пресу та інші засоби масової інформації» 

1990 р. – запровадження посади Президента СРСР 

(М.Горбачов ) 

Березень 1990 р. – перші альтернативні  вибори до 

Верховної Ради УРСР і місцевих рад. Зміна на 90% складу 

Ради. Боротьба між КПУ та Демократичним блоком. В 

результаті у Верховній Раді сформувалося два блоки -  група 

239 («За суверенну Радянську Україну») і  опозиційна Народна 

рада (111 мандатів). В травні 1990 р. ВР УРСР стала 

працювати в парламентському режимі. 

 

Ліквідація 

монополії 

КПРС на 

владу 

1990 р. – скасування Статті 6 Конституції СРСР ( і 

відповідних статей у конституціях союзних республік ) про 

«керівну і спрямовуючу…» роль КПРС у радянському 

суспільстві. У жовтні 1990 р. було прийнято закон СРСР «Про 

громадські об’єднання». 

 

 

 

1988—1989 рр. — створення умов 

багатопартiйностi. 

Створення опозиційних до КПРС 

неформальних об’єднань, що 

трансформувалися в політичні 

партії: Українська демократична 

спілка (УДС),  

Українська гельсінська спілка 

(УГС), яка сформувалась у березні 

1988 р. на базі УГГ. 

 

 1989—1990 рр. — етап 

безпосереднього створення 

початкової багатопартiйностi. 

Створення першої політичної 

партії – Української 

республіканської партії (УРП) на 

базі УГС на чолі з Л.Лук’яненко  

Було створено понад 20 партій, у 

які об’єднано понад 30 тис. 

чоловік. 

 

 
 

Формування багатопартійності 
 

6—10 вересня 1989 р. у Києві відбувся установчий з’їзд Народного 

руху України за перебудову. Головою руху було обрано І. Драча. 
 



 

 

Зростання громадської активності суспільства 

 У 1987 р. в Києві виник Український культурологічний клуб (УКК).  

 У жовтні 1987 р. у Львові заявило про своє існування Товариство Лева. 

 Навесні 1988 р. в Київському університеті ім. Т. Шевченка виникла 

студентська організація «Громада». 

 Перша неформальна організація республіканського масштабу постала у 

березні 1988 р. — Українська гельсінська спілка (УГС) — федерація 

правозахисних груп і організацій. Її лідером став Л. Лук’яненко.  

 У 1987 р. було відроджено видання першого в Україні легального,                  

поза цензурного незалежного громадсько-політичного журналу 

«Український вісник» за редакцією В. Чорновола. 

 У травні 1989 р. на хвилі розвінчування культу особи Й. Сталіна, 

пройшов установчий з’їзд Українського історико-просвітницького 

товариства «Меморіал».  

 Проведення масових громадських акцій – «живий ланцюг» - на честь 

Акта злуки УНР і ЗУНР, був організований 21 січня 1990 р. 

 Відродження заборонених церков і релігійних конфесій –  

УГКЦ (1990 р.) та УАПЦ (1990 р.) 

 Повернення депортованих татар до Криму (1989 р.). Надання  автономії 

Криму в результаті референдуму (1991 р.). 

 

 

Робітничий і страйковий рух 

 Невдачі у реформуванні економіки, непослідовність у лібералізації 

суспільно-політичного життя призвели до наростання соціальної 

напруженості.  

 Улітку 1989 р. у СРСР спалахнув масовий шахтарський страйк. 

 У липні 1989 р. страйк розпочався на шахті «Ясинуватська-Глибока» у 

Макіївці. Через кілька днів страйкували вже 193 шахти з 400. 

Припинили роботу майже півмільйона шахтарів у Донецькому і 

Львівсько-Волинському вугільних басейнах. 

 Загальна особливість страйків: поєднання соціально-економічних і 

політичних вимог. 

 Уперше за роки радянської влади робітники відкрито продемон-

стрували, що їхні інтереси розходяться з інтересами комуністичної 

партії, з інтересами тоталітарної держави. 

 

 

 

 



Наслідки реформ 

 Розвал існуючої системи влади. Підрив монополії КПРС на владу. 

Створення передумов для розвалу СРСР. 

 Зростання політичної активності населення. Зародження 

багатопартійності. 

 Відродження національної свідомості українського та інших народі, що 

входили до складу СРСР. 

 

 

 

 

 Право української нації на самовизначення 

 Принцип народовладдя 

 Гарантія прав і свобод громадян, передбачених Конституцією 

 Розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову 

 Економічна самостійність 

 Територіальна недоторканість 

 Право на власні збройні сили 

 Екологічна безпека 

 УРСР – суб’єкт міжнародного права 

 

2 жовтня  1990 р. розпочались студентські протести та голодування в Києві 

на Жовтневій площі – «революція на граніті». Протести тривали з 2 по 17 

жовтня 1990 року. Стрижнем протестних подій було студентське 

голодування на площі Жовтневої революції у Києві.  

 

 

 

Виступали за:  

- недопущення підписання нового союзного договору; 

- перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не 

пізніше весни 1991 року; 

- забезпечення проходження військової служби юнаками-українцями 

виключно на території республіки; 

- націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; 

- відставка голови Ради Міністрів УРСР В. Масола. 

Більшість вимог студентів було виконано.  17 жовтня 1990 року «революція 

на граніті» успішно завершилася. 

16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла 

Декларацію про державний суверенітет України  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


17 березня 1991 р. відбувся загальносоюзний референдум щодо збереження 

Радянського Союзу.  

 

 

70,5 %  учасників референдуму  в УРСР проголосували за збереження СРСР, 

але 80,2 % громадян ствердно відповіли на запитання: «Чи згідні Ви з тим, 

що Україна має бути в складі Союзу Радянських Суверенних Держав на 

засадах Декларації про державний суверенітет України?».  

 

 

Розпочався  Ново-Огарьовський переговорний процес дев’яти союзних 

республік під керівництвом М. Горбачова на предмет підготовки проекту 

нового союзного договору.      Підписання нового союзного договору було 

призначене на 20 серпня 1991 p. 

 

 

19 серпня 1991 р. в Москві за відсутності Президента СРСР М. Горбачова  

створений Державний комітет з надзвичайної ситуації (ДКНС),  у плани якого 

входило не допустити підписання нового союзного договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 грудня 1991 р. Б. Єльцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич підписали «Біловезькі 

угоди» про створення Союзу незалежних держав, СРСР - припинив своє 

існування.  

 

24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної 

Ради УРСР прийняла «Акт проголошення 

незалежності України 
 

1 грудня 1991 р.  - референдум і  вибори 

Президента України 
 

У голосуванні взяли участь 

31,9 млн. громадян, тобто 84%. 

За незалежність України 

висловилось 90,3% населення.  
 

На президентських виборах 

змагались Леонід Кравчук, 

В'ячеслав Чорновіл, Левко 

Лук'яненко, Ігор Юхновський. 

Леонід Кравчук отримав 61,59 % 

голосів. 
 



 

Леонід Кравчук (р. н. 1934) український політичний діяч, 

голова Верховної Ради України (1990 — 1991), перший 

всенародно обраний Президент України (1991—1994). 

 Погодився на дострокові вибори глави держави (призначені на 

липень 1994). У першому турі набрав найбільшу кількість 

голосів серед інших кандидатів, але в другому програв Леоніду 

Кучмі. Народний депутат України у 1990–1991 та 1994–

2006 роках, Герой України (2001). 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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