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       1.У сер. 80х років розпочався незворотний процес оновлення радянського суспільства. 

Протягом короткого часу з 1982-1985 рр. в СРСР тричі змінилося вище партійно-державне 

керівництво. В листопаді 1982 р. помер Л. І. Брежнєв. Його посаду обійняв Андропов Ю. 

(1982-1984 рр.), який основну ставку зробив на зміцнення дисципліни, економію, 

підвищення продуктивності праці, боротьбу з корупцією. В лютому 1984 р. Ю. Андропов 

помер, а його посаду обійняв 78-річний К.Черненко. У березні 1985 р. він помер. 

 Вперше за останні десятиріччя на посаду генсека ЦК КПРС було обрано відносно 

молодого 54-річного М. С. Горбачова.  

 У своєму виступі на квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС Горбачов М. С. 

проголосив курс на перебудову. Перебудова стала спробою вивести СРСР з глибокої 

кризи, яка охопила всі сфери суспільного життя та стала системною. Вона означала 

курс на реформування радянського суспільства в цілому. 

Періодизація перебудови: 

© 1985-1988 рр. - період розробки концепції перебудови і здійснення перших еко-

номічних реформ. Визрівання політичного курсу перебудови. 

© 1988-1991 рр. - період активних політичних перетворень під гаслом побудови 

демократичного, гуманного соціалізму. 

 

 Однак задумані реформи були не чіткі. Вони починалися під гаслами: «Гласність», 

«Прискорення». Деякий час ініціатори перебудови – М.Горбачов,О.Яковлєв,                                

Е. Шеварнадзе не уявляли собі гостроти кризи.  Свідченням цього став утопічний курс на 

«прискорення соціально - економічного розвитку». Цей курс, проголошений у квітні                   

1985 р. передбачав без кардинальних змін у економіці та політичній системі здійснити 

економічний прорив (до 2000 р. подвоїти економічний потенціал СРСР, тобто подвоїти 

національний доход за рахунок підвищення продукції в 2,3-2,5 рази та на базі цього 



розв’язати традиційні соціальні проблеми радянського суспільства: продовольчу, житлову 

(до 2000 р. забезпечити кожну сім’ю квартирою), ліквідувати дефіцит товарів народного 

споживання.  

   Курс на «прискорення» був підтверджений на ХХУІІ з'їзді КПСР, що відбувся у 1986 р.  

ХХУІІ з'їзд Компартії України схвалив без змін усі проекти документів ХХУІІ з 'їзду 

КПРС. 

  Таким чином, Компартія України була втягнути у чергову авантюру центру.  

 По-перше, передбачуваних показників  досягти було просто неможливо.    
 По-друге, не передбачалось жодних змін у принципах господарювання. Величезні кошти 

планувалось використати не стільки на технічне переозброєння, стільки на створення 

нових виробничих потужностей. Перш ніж проводити прискорення, необхідно було 

здійснити глибоку перебудову всього господарського механізму. 

   Провал політики прискорення став очевидним. Замість зростання темпів 

економічного розвитку продовжувалось їхнє зниження. 

 

    У 1985 р. ЦК КПРС видав постанову про заходи щодо подолання пияцтва та 

алкоголізму. Проте боротьба з цим злом засобами «кавалерійської атаки» не дала 

результатів 

       У травні 1986 р. опублікована постанова ЦК КПРС про заходи щодо посилення 

боротьби з нетрудовими доходами. Розпочалася галаслива кампанія, в яку включилися 

правоохоронні органи, партійні та громадські організації. Однак, в поле їхнього зору рідко 

потрапляли справжні крадії та хабарники. Переслідувалися ті, хто займався  

індивідуальною трудовою діяльністю. 

    У листопаді 1986 р. під тиском реформаторів був прийнятий протилежний за змістом 

Закон Верховної Ради СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність». З 1987 р. 

почався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадського харчування, 

торгівлі. Однак виробничої сфери ця діяльність не торкнулась. 

     З 1987 р. було впроваджено державне приймання готової продукції. Держприймання 

виявило серйозні вади в якості виробів, однак радикально впливати на підвищення якості 

продукції не могло.  

    Таким чином, протягом 1986-1987 рр. ніяких істотних заходів щодо реформування 

економіки зроблено не було. 

     У 1987-1989 рр. в економіці з’являються нові тенденції. Вперше за час перебудови 

питання про радикальну економічну реформу було поставлене на липневому (1987 р. ) 

пленумі ЦК КПРС. Передбачалося створення умов для співіснування державних і 

недержавних підприємств. З цією метою планувалося переведення частини державних 

підприємств на орендні, кооперативні,  акціонерні, приватні. Однак це була лише 

стратегічна мета. Втілити її не вдалося.  В той же час важливим наслідком  економічної 

реформи  1987 р. стало  порушення  державної монополії на зовнішньоекономічну 

діяльність.  

    Схоже розвивалися процеси і в аграрному секторі. 

   У 1986 р. ухвалена постанова «Про дальше вдосконалення економічного механізму 

господарювання в аграрному комплексі країни». Однак помітних зрушень у сільському 

господарстві ця постанова не забезпечила.  

   Влітку 1989 р. уряд СРСР розпочав нові економічні реформи. Весною 1990 р. 

опубліковано програму, яка передбачала поступовий перехід економіки до ринкових 

відносин під контролем держави. З самого початку ця програма  виявилася 

нежиттєздатною. 

      Тим часом економічна ситуація погіршувалася. Інфляція, розбалансованість 

економіки, дефіцит бюджету зростали. Безсистемна перебудова вела до розвалу 

народного господарства. 

 



    2. Величезний вплив на події в Україні мала аварія на Чорнобильській АЕС в ніч з 25 

на 26 квітня 1986 р., яка призвела до небаченого забруднення біосфери, радіоактивного 

опромінювання тисяч людей, появі на території України 30- кілометрової зони 

відчуження.. Це була найбільша в історії людства техногенна катастрофа. В результаті 

руйнування реактора на четвертому енергоблоці в навколишнє середовище потрапили 

200 тонн радіоактивних матеріалів. 

    Смертоносна радіоактивна хмара накрила понад 1000 українських міст і сіл. 

Аварія на ЧАЕС була справжнім потрясінням для республіки, вона обумовила 

активізацію суспільного руху проти існуючого режиму, проти Компартії України, яка 

дала згоду на будівництво ЧАЕС, замовчувала страшні масштаби і наслідки катастрофи. 

     Причини аварії: прорахунки, безпечність, безвідповідальність вчених і фахівців та 

представників влади; домінування при прийнятті рішень політичних факторів над 

економічними, екологічними, моральними; ігнорування союзним центром прав і інтересів 

республіки. 

 Спочатку влада намагалася  приховати факт аварії .М.Горбачов назвав керівників 

України панікерами і наказав першого травня провести в Києві першотравневу 

демонстрацію. 

 Десятки тисяч людей, які перебували в зоні аварії, брали участь у  ліквідації її 

наслідків передчасно пішли з життя. Загинуло 7 тис. ліквідаторів і 60 тис. стали 

інвалідами. 

Прямі  фінансові витрати України на ліквідацію наслідків аварії тільки в 1988-

1990 рр. склали понад 20 млрд. крб.  

 Час, що минув з тих пір - період складний і суперечливий. З одного боку, чимало 

зроблено для ліквідації наслідків найбільшої і найстрашнішої з техногенних катастроф. 

Основний тягар цієї роботи взяла на себе і несе Україна, витрачаючи колосальні кошти 

та ресурси. Етапним кроком у виконанні нашою державою своїх міжнародних 

зобов'язань стало виведення станції з експлуатації  15 грудні 2000 р  З іншого боку, 

проблеми, пов’язані з Чорнобильською АЕС, набувають нової якості у найширшому 

спектрі: і, перш за все, у сфері охорони здоров’я людей, їх соціальному захисті, екології, 

створенні компенсуючих енергогенеруючих потужностей. 

В Україні прийнято програму соціального захисту працівників ЧАЕС та жителів 

Славутича, вживаються заходи для практичної її реалізації. Але власних можливостей 

для цього недостатньо. 

 

  3. Шість років перебудови в СРСР практично не дали позитивних результатів в економіці. 

Ситуація в народному господарстві продовжувала погіршуватися. За 1988-1989 рр. істотно 

зменшились обсяги сільського господарства. Поглиблення кризи в економіці проявилось у 

наростанні темпів інфляції, збільшенні дефіциту державного бюджету. 

 У 1989 р. приріст промислового виробництва дорівнював нулю. 

У 1990 р. ВСП в Україні зменшиться на 3,4% порівняно з 1989 р. Вперше за післявоєнні 

роки НД знизився на 1,5%. В цілому по СРСР зниження становило 4,0% 

    Ініціатори перебудови розуміли, що командно-адміністративна одержавлена форма 

організації виробництва неефективна. Поряд з цим змушені були захищати ідею 

усуспільнення засобів виробництва. В той час, як у Польщі, Чехословаків ставилися 

питання про денаціоналізацію, приватизацію, ринкову економіку Горбачов обстоював ідею 

госпрозрахунку, намагався схрестити ринок з державною монополією виробництва. 

       В 1989-1990 рр. надзвичайного поширення набувають натуральні, або, як їх стали 

називати, бартерні обміни. Спочатку області, а потім регіони та республіки стали 

вимагати від підприємств, які знаходилися на їхній території, виконувати перш за все 

замовлення для свого району. Внаслідок цього одне за одним почали зупинятися 

підприємства союзного підпорядкування. 



 Народногосподарський комплекс СРСР став розвалюватися. Руйнувалися 

господарські зв’язки між окремими підприємствами, галузями, регіонами. 

 Цьому сприяло проголошення республіками в т. ч. Україною державного 

суверенітету і прагнення їх взяти під контроль економіку. 

 Таким чином, економічний застій попередніх десятиліть не змінився 

очікуваним прискоренням. Замість нього почався відкіт назад. 

 

    4.  Влітку 1989 р. в СРСР прокотився масовий шахтарський страйк. Страйк розпочався 

в Кузбасі. На знак солідарності з кузбасівцями 15 липня припинили роботу працівники 

шахти «Ясинуватська-Глибока» у Макіївці. Страйк швидко поширився, і 21 липня в 

Україні припинили працю майже 500 тис. шахтарів у Донецькому і Львівсько-

Волинському вугільних басейнах. Найбільше незадоволення робітників викликали навіть 

не умови праці, а дефіцит продовольчих і промислових товарів, низька заробітна плата. 

Політичних вимог шахтарі не висували. 

    Внаслідок перших господарських перетворень підприємства і колгоспи дістали повну 

свободу у вирішенні найважливіших питань, в т. числі 


