
Консультація по темі 29 Україна в період загострення кризи радянської системи».  

Застій – період післяхрущовського двадцятиріччя (1965-1985 рр.), правління Л. І. 

Брежнєва (до 1982 р.), Ю. Андропова (1982-1984 рр.), К. Черненка (1984-1985 рр.), який 

характеризується системною кризою суспільства, всеохоплюючою кризою радянського 

ладу, що поширилася на всі сфери життя – політику, економіку, соціальні відносини, 

ідеологію, культуру, заперечувалися будь-які спроби оновлення суспільства, консервувався 

існуючий режим, це період утрачених можливостей, ідеологічного догматизму 

Етапи періоду «застою» 

        І етап  ( 1965 – 1970 ) – спроба проведення економічних реформ. 

        ІІ етап  ( 1970 – 1982 ) – наростання кризи «консервація» існуючої радянської 

системи. 

        ІІІ  етап ( 1982 – 1985 ) – зміни у партійному керівництві. Усвідомлення кризового 

стану радянського суспільства. 

Шелест Петро Юхимович —  

перший секретар ЦК КП України (1963–1972) 

 Виступав за рівноправні економічні відносини між республіками. 

 Дав санкцію на проведення масових арештів української 

інтелігенції у 1965 р. 

 Сприяв процесу українізації закладів освіти і засобів масової 

інформації. 

 Намагався українізувати управлінський апарат. 

 Став ініціатором запровадження Шевченківської премії як найвищої 

нагороди республіки. 

 Виступав за відзначення 90-річчя від дня народження Й.Сталіна. 

 Ініціював видання багатотомної «Історії міст і сіл України», створення 

державного  заповідника на о. Хортиця та музею - заповідника української народної 

архітектури     та побуту в с. Пирогове, будівництво у Києві Палацу «Україна».  

 Підтримував українських кінорежисерів С.Параджанова і Ю.Іллєнка, 

Ансамбль народного танцю Вірського. 

 Брав активну участь у змові проти М.Хрущова, повністю підтримував 

курс  брежнєвського керівництва. 

 Розпорядився розмножити і поширити серед свого оточення працю 

І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 

 У 1972 р. підданий критиці за книгу «Україна наша радянська» та 

усунутий з посади.. 

 

Володимир Васильович Щербицький– 

перший секретар ЦК КП України (1972–1989) 

 Цілковито підтримував політичний курс Л.Брежнєва. 

 Сприяв процесам русифікації і «злиття націй». 

 Вів запеклу боротьбу з дисидентським рухом. 

 Намагався якомога ефективніше розвивати національну промисловість, 

сільське господарство, науку. 

 Дозволив будівництво в УСРС низки атомних електростанцій, зокрема 

Чорнобильської. 

 Розробка і прийняття нової Конституції УРСР (1978 р.), яка була майже точною копією 

Конституції СРСР 1977 р. Ще більше обмежувалася самостійність республіки. Шоста 

стаття проголошувала КПРС керівною і спрямовуючою силою радянського 

суспільства. 

 

 



Основні ознаки кризи радянської політичної моделі  

Політична криза Ідеологічна криза 

 Нездатність вищого керівництва 

реагувати на нові тенденції розвитку 

світу. «Старіння» керівництва. 

 Воєнні авантюри і нездатність вийти з 

них (Афганістан, Ангола, Ефіопія ). 

 Недієздатність законодавчих органів 

влади. 

 Корупція у вищих ешелонах влади. 

 Посилення репресій проти 

інакомислячих. 

 Усвідомлення нереальності досягнення 

мети побудови комунізму. У 1967 р. 

висунута концепція «розвинутого 

соціалістичного суспільства». 

 Розходження між ідеологічними догмами і 

реаліями життя. 

 Зростання дисидентського руху. 

 Посилення ідеологічного тиску на 

суспільство. Зародження неосталінізму 

(відновлення всієї економічної, 

політичної, репресивної системи, культу 

особи).  

 

 

 

 

 

Основні заходи для усунення кризових явищ 

в промисловості:   

 У 1965 р. ліквідовані раднаргоспи. В Україні було створено 22 союзно-

республіканських і 7 республіканських міністерств. 

 Розширена сфера госпрозрахункових відносин. 

 Почали вводитися нові методи планування й економічного стимулювання. 

Основним показником для підприємства ставав обсяг реалізованої продукції. 

Створювалися фонди розвитку виробництва, матеріального стимулювання, 

соціально-культурних заходів. 

 

в сільському господарстві: 

 Скасовані всі рішення про обмеження власних підсобних господарств. 

 Підвищено основні закупівельні ціни. Запроваджувалась матеріальна 

зацікавленість для колгоспів. 

 Зросли капітальні вкладення, обсяги зрошення і меліорації земель, поширювалась 

хімізація, механізація, електрифікація сільського господарства. 

 

 

 

 

 

Наприкінці 1960-х років реформи почали згортатися. 

Основна причина: розширення прав підприємств, уведення госпрозрахунку відбувалося в 

умовах командної економіки, всевладдя галузевих міністерств. 

 

Основні ознаки кризи радянської економічної моделі 

З метою подолати зростання економічної кризи, радянське керівництво в 

середині 60-х років  запровадило ряд заходів, які увійшли в історію під назвою 

«Косигінські реформи» (1965 р.) 

 

 

В результаті, восьма п’ятирічка (1965 – 1970рр.) була найуспішнішою 

серед усіх радянських п’ятирічок. Обсяг промислового виробництва в 

Україні збільшився на 50%. 

 



 Переважно екстенсивний шлях розвитку економіки. 

 Відмова або повільне запровадження нових технологій. 

 Висока затратність виробництва, енергоємність і матеріалоємність продукції. 

 Переважання виробництва засобів праці над виробництвом предметів споживання. 

 Низька якість продукції 

 Величезні витрати на військові цілі.  

 В основі розвитку економіки – експорт паливно-енергетичної сировини. 

 Продовольча криза. Криза сільського господарства, обезлюднення сіл. 

  Екологічна криза: бездумна експлуатація природних ресурсів, відсутність наукового 

обґрунтування розміщення виробничих потужностей, руйнування природного 

середовища, придатного для життя людей. 

 

Соціальні зміни в суспільстві 

 Зростає чисельність населення: з 1959 до 1989 р. – на 9,6 млн. та стала складати 51,7 

млн. осіб. 

 Стрімке зростання міського населення. 

 Скорочення тривалості життя. Перевищення у деяких районах рівнясмертності над 

рівнем народжуваності. 

 Збільшився потік переселенців з України в малозаселені регіони СРСР. 

 Зростання кількості робочого класу та інтелігенції при зменшенні кількості сільського 

населення.  

 Концепція «радянського народу як нової історичної спільності» сприяла русифікації. 

                                            Дисидентський рух 
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Форми діяльності дисидентів 

 

Причини 

активізацій 

опозиційного 

руху в другій 

половині  

1960-х – на 

поч.. 

1970-х рр Відмова від десталінізації та лібералізації,  

повернення до тоталітарного режиму 
Інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р. 

Нарада з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. на 

якій підписано Гельсінський Акт 

Ігнорування конституційних прав людини в СРСР 

 

Посилення репресій проти інакомислячих 

Основні напрямки опозиційного руху 

в Україні 

Національно-

культурницький 

 

Правозахисний Самостійницький Релігійний 



 Організація акцій протесту 

 Створення підпільних і легальних груп та організацій 

 Надсилання відкрити листів до керівництва СРСР та міжнародних організацій 

 Порушення національних проблем на наукових конференціях 

 Розповсюдження нелегальних видань –  «самвидав»:  

- В.Чорновіл «Правосуддя чи рецидиви терору?», «Лихо з розуму»; 

М.Брайчевський «Приєднання чи возз’єднання?»;  

- журнал «Український вісник» 

- У 1965 р. під час прем’єрного показу фільму С. Параджанова «Тіні забутих 

предків» з критикою першої хвилі арештів виступили І. Дзюба, В. Чорновіл, В. 

Стус. 

- У 1972 р. – друга хвиля масових арештів 

 

 

 
Василь Стус 

 
В’ячеслав 

Чорновіл 

 
Валерій 

Марченко 

 
Євген 

Сверстюк 

 
Микола 

Руденко 

 

 

 

 

 

Українська Гельсінська спілка (1976 р.) – 

об’єднання діячів українського правозахисного руху 

Учасники М.Руденко, О.Бердник, П.Григоренко, Л.Кандиба, Л.Лук’яненко, О.Тихий 

Мета ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини, 

сприяння виконанню статей заключного Акта з питань безпеки і співпраці 

в Європі, домагання того, щоб на всіх міжнародних нарадах Україна як 

суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою 

делегацією, акредитування в Україні представників зарубіжної преси. 

Реакціявлади Із 37 членів групи 23 засудженні, 6 – позбавлені радянського 

громадянства. В.Стус, В.Марченко, О.Тихий, Ю.Литвин загинули в 

таборах. 

 

Розвиток науки 

1. Центром наукових досліджень залишалася АН УРСР. У 1962 р. роботу АН УРСР 

очолив знаний спеціаліст з електрозварювання Б. Патон. 

2. Виникли нові перспективні галузі — напівпровідників, високомолекулярних 

сполук, фізика низьких температур, плазми, космонавтика. 

3. Успішно працювали вчені під керівництвом М. Боголюбова (математична 

фізика), В. Глушкова (кібернетика), Л. Ландау (ядерна фізика), Б. Патона 

1965 р. – заарештовано близько 

тридцяти представників 

покоління шістдесятників 

 

1972 р. – заарештовано понад 100 

представників інтелігенції 

(І.Дзюба, В.Чорновіл, Є.Сверстюк, 

І.Світличний, В.Стус) 

 



(зварювання металів).Визначним авіаконструктором бувОлег Антонов. Микола 

Амосов  - видатний кардіохірург. 

Розвиток літератури 

1. Створено чимало талановитих творів, які дістали широке визнання,  як-от: О. 

Гончара «Собор» (опублікований у 1968 р.), «Циклон», «Бригантина», М. Стельмаха 

«Дума про тебе», «Чотири броди», новаторська  поезія  І. Драча, публіцистично 

спрямовані вірші Б. Олійника, поезія Д. Павличка, літературні твори П. Загребельного, 

Ю. Мушкетика, Є. Гуцала, Л. Дмитерка та інших. 

2. Велика популярність пісень, написаних на слова А. Малишка «Пісня про 

рушник», М. Сингаївського «Чорнобривці», Д. Павличка «Два кольори» тощо. 

 

Розвиток образотворчого мистецтва 

1. Основною темою образотворчого мистецтва був героїзм народу у війні та в роки 

відбудови, звеличення праці трударів колгоспних полів і великих будов тощо. 

2. Плідно в цей час працювали художники М. Бохій, В. Касіян, О. Лопухов, В. 

Бородай, М. Дерегус, В. Чеканюк, народна художниця Марія Приймаченко 

«Гороховий звір». 

3. Розвивалася українська школа живопису, представниками якої були М. Дерегус, Т. 

Яблонська, В. Шаталін та інші. 

4. Відомим скульптором, живописцем, графіком, етнографом, збирачем творів 

народного мистецтва був Іван Гончар. Він – автор пам'ятників  Тарасу Шевченкові в 

Яготині, народній художниці Катерині Білокур у с. Богданівка на Київщині. Скульптор 

Василь Бородай – автор  пам'ятник засновникам Києва. Але великого майстра 

переслідувала тогочасна система. Йому чіпляли ярлик «буржуазного націоналіста», 

«відщепенця». 

Музика 

1. У нелегких умовах русифікації зуміли зберегти національний дух і високий 

творчий потенціал заслужений державний хор Вірьовки, творче об'єднання «Трембіта», 

академічна хорова капела «Думка», заслужений  ансамбль танцю УРСР ім. Г. 

Вірського. 

2. Плідна  праця   композиторів   П. Майбороди,   О. Білаша,   І. Шамо, С. 

Сабадаша. 

3. Внеском  у  скарбницю  музичного  мистецтва  були  опери Г. Майбороди і В. 

Губенка, симфонії В. Корейка і А. Штогаренка, кантати В. Рождественського і А. 

Філіпенка. 

4. Розквітнув талант окремих співаків: Євгенії Мірошниченко, Дмитра Гнатюка, 

Анатолія Солов'яненка та інших. 

5. У 1979 р. трагічно загинув талановитий композитор, автор пісень «Червона рута», 

«Водограй», «Я піду в далекі гори» та інші В. Івасюк. Пісня В. Івасюка «Червона рута» з 

1989 р. дала назву фестивалю української пісні та музики, який щорічно проводиться в 

різних містах України. 

6. Широкою популярністю користувалися виконавці естрадної пісні Софія Ротару, В. 

Зінкевич, Н. Яремчук та інші. 

7.  

Кінематограф 



1. Кіномитцімали в своєму розпорядженні непогану матеріальну базу. В Україні діяли 

три кіностудії – Київська ім. О. Довженка, Одеська та Ялтинська. 

2. Формувалося українське поетичне кіно: «Кам'яний хрест» (реж. Л. Осика), 

«Криниця для спраглих» (реж. Ю. Іллєнко), «Білий птах з чорною ознакою» і «Вавилон 

XX»(реж. 1. Миколайчук), «Тіні забутих предків» (реж. С. Параджанов). 

 

 

Домашнє завдання: 

Письмово дайте відповідь на запитання: 

 

1. У чому полягала сутність «Косигінської реформи»? 

2. Які основні причини кризових явищ в економічному розвитку УРСР у 70-х – на початку 

80-х рр..? 

3. Які особливості соціального розвитку УРСР у 70-х – на початку 80-х рр..? 

4. Яка основна причина піднесення економіки під час восьмої («золотої») п’ятирічки?  

5. У чому полягає сутність українського дисидентського руху? 

6. Яку назву мав підпільний журнал дисидентів і хто був його редактором? 

7. Які завдання ставили перед собою члени Українська Гельсінська спілка (1976 р.)? 

8. Коли і чому радянське керівництво ввело поняття «розвинутого соціалізму»? 

9. Чим відрізнявся політичний режим доби «застою» від періоду «відлиги»? 

10. Охарактеризуйте основні досягнення в розвитку української культури в період застою 

 

 

Електронні  підручники: 

1. 11-klas-istoria-uK-vlasov-2019-stand pdf, розділ 3 

 

2. pick-istoriva-ukraini-11-danilenko-pdf розділ 3 

3. pik-istoriva-ukraini-11-pometun.pdf, розділ 4 

Пройти онлайн тестування по темі: «Україна в період загострення кризи радянської 

системи» 

 

test.izno.com.ua/ukrayina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoyi-sistemi/ 
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