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      1.М. Горбачов та його оточення, починаючи перебудову, фактично відновили та 

поглибили процес розпочатий М. Хрущовим і згорнутий                    Л. Брежнєвим, 

десталінізації та лібералізації. 

Інформаційне «забезпечення» перебудови отримало назву «гласність». 

 Проте, ініційована лідерами КПРС, гласність передбачала контроль партійних 

органів, КДБ за дотриманням її меж.  

 Влада, дозволяючи обговорювати гострі питання минулого і сьогодення. Межею 

гласності визнавала відстоювання ідеалів соціалізму, правильності марксистсько-

ленінської теорії і т. д.  

 Тому гласність не була свободою слова, але всупереч задумам її організаторів вела 

до неї. Думаюча частина суспільства йшла далі гласності: вона ставила під сумнів 

«соціалістичний вибір» і виступала не за реформування радянської системи, а за 

повний її демонтаж. 

 

2 .В умовах гласності почався швидкий процес політизації суспільства. Суспільно-

політичний рух, що відбувався в Україні в період перебудови, мав одночасно 

демократичний і національно-визвольний характер. 

 1985 по 1988 рр. суспільно-політичний рух проявлявся, в основному, в критиці 

існуючого ладу, у відродженні української історії та культури. 
     У 1987 р. у Спілці письменників почалося обговорення болючих питань:  захисту 

навколишнього середовища, викликаного аварією на ЧС, переслідувань греко-католицької 

церкви, «білих плям» радянської і української історії (голодомору 1932-33 рр., масових 

репресій 30-50-хх років), проблем української мови, національного відродження. Союзні і                            

республіканські ЗМІ почали публікувати і транслювати інформацію, що раніше була 

недоступною широкому загалу. Із забуття почали повертатися твори М.Грушевського, 



М.Костомарова, В.Винниченка та інших. Відбувалася реабілітація жертв сталінських 

репресій 

У 1987-1989 р. населення України переходить від критики до активних 

політичних дій, відбувається радикалізація суспільно-політичного руху.  
 Упродовж цих років масово виникають неформальні організації (не пов’язані з 

владою), які очолюють демократичний, національно-визвольний рух, а також об'єднання, 

гуртки, клуби – Український культурологічний клуб (1987р.,Київ), Товариство Лева 

(1987, Львів), «Громада» (1988р.Київ), екологічна організація "Зелений світ", 

антисталінське товариство "Меморіал та інші. Вони об’єднували колишніх дисидентів, 

студентів, робітників. У березні 1988 р. на базі Української Гельсінської групи (УГГ) 

виникла політична організація всеукраїнського масштабу – Українська Гельсінська  

спілка  (УГС)  лідером якої став один із перших українських дисидентів політв’язнів   Л. 

Лук'яненко. 

 Влітку 1988 р. починається мітинговий етап перебудови. Численні мітинги 

відбулися у Львові, Києві ,Вінниці та інших містах. 

 У листопаді 1988 р. в Києві відбувся 20-тисячний мітинг на якому його учасники 

зажадали притягнення до відповідальності партійного керівника КПУ Щербицького та 

інших службових осіб за приховання шкідливого впливу Чорнобильської катастрофи. У 

вересні 1988 р. В. Щербицького було звільнено  з посади Першого секретаря ЦК КПУ. На 

цю посаду обрано  В. Івашка. 

  Звичайно партійні органи намагалися всіма засобами гальмувати демократизацію 

суспільства але це їм не вдавалося  Політичний рух набирав силу. 

 У листопаді 1988 р. у Києві зібралася група інтелігенції (І. Драч,  Ю. Мушкетик,              

Б.Олійник, Д. Павличко та інші) яка висунула програму створення непартійної масової 

організації. Вона передбачала підтримку перебудови закликала до дійсного суверенітету 

України виступала на захист прав громадян, надання українській мові статусу державної. 

Ця організація отримала назву  Народний Рух України за перебудову. 

 І з’їзд Народного Руху відбувся у вересні 1989 р. Її очолив І. Драч. 

Головною метою Народного Руху  оголошено вихід України з СРСР, відновлення 

української державності, усунення Комуністичної партії від влади.  

 В лютому 1989 р. було зареєстроване Товариство української мови                            

ім. Т. Шевченка. Головна мета – вирішення питання щодо надання українській мові 

статусу державної. А наприкінці цього року верховна  Рада прийняла Закон «Про мови в 

Українській РСР». Цим документом закріплювався  державний статус української мови  

   У 1989 р. активізується робітничий і страйковий рух 

    21 січня 1990 р. на честь Акта злуки УНР і ЗУНР був організований «живий  

ланцюг», який протягнувся від Івано-Франківська через Львів до Києва. В цій акції 

взяло участь 800 тис. осіб. 

 

         3. У роки горбачовської перебудови дослідники отримали доступ до раніше 

засекречених архівних документів. 

    Гласність дала можливість ліквідувати "білі плями" як в історії, так і у суспільній 

свідомості. В умовах утвердження нового політичного мислення  відкрилися  можливості 

для дослідження замовчуваних  раніше проблем,  у тому числі і Голодомору 1932-33 рр. 

              У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 

1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид 

українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР. 

     Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, 

"розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, 

що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського 

уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року.                

https://www.ukrinform.ua/tag-golodomor


      Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї 

трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні      

Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений 

урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до 

багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР.  

 

         4. На початку 1990 р. в суспільстві активно обговорювалося питання про 

запровадження багатопартійності. Після ліквідації статті 6 Конституції СРСР та прийняття 

Верховною Радою України постанови "Про порядок реєстрації громадських об'єднань" 

починається формування багатопартійної системи. Протягом 1989-1990 рр. у республіці 

виникає ряд політичних партій. 

        У жовтні 1989 р. у Львові утворилася Українська національна партія (УНП) 

радикально-націоналістичного спрямування, яка проголосила своєю метою відновлення 

УНР доби Центральної Ради. У квітні 1990 р. виникли Українська християнсько-

демократична партія (УХДП) і об’єднання Державна самостійність України (ДСУ) на 

чолі з І. Кандибою. Членів ОУН-УПА об’єднання оголосило героями визвольної боротьби 

за незалежність України, а Компартію – злочинною організацією.  

    На кінець 1990 р. сформувалися три групи партій різного спрямування: праві. ліві й 

центристські. До правих відносилися УНП, УХДП, ДСУ, до лівих – Компартія 

України. 

      Національно-радикальні партії в перші місяці своєї діяльності не мали помітного 

впливу на населення. Значно більше прихильників було у центристських партій, на 

правому фланзі яких перебувала Українська республіканська партія (УРП), утворена на 

базі Української Гельсінської спілки у квітні 1990 р. Очолив її Левко Лук’яненко. Це була 

перша офіційно зареєстрована некомуністична партія. Основна мета – побудова 

Української незалежної соборної держави. 

         До центристських партій належала  Демократична партія України грудень 1990 р.). 

        До активного громадського життя залучаються ті прошарки українського суспільства, 

які орієнтувалися на соціал-демократичні цінності. У травні 1990 р. у Києві відбулися 

установчі збори двох партій: Соціал-демократичної партії України (СДПУ) та Об’єднаної 

соціал-демократичної партії України (ОСДПУ). Пізніше перейменована на Соціал-

демократичної партії України (об’єднану). 

      Переважна більшість новостворених партій виступала за суверенітет і неза-

лежність України. Всього ж у 1990-1991 рр. виникло майже 20 опозиційних партій. 

       У січні 1990 р. в КПРС з’явилась група реформаторів, що сформувалася у 

Демократичну платформу. Основна мета - перетворення КПРС на партію 

парламентського типу. Згодом  Демократична платформа утворилася в КПУ. На базі 

Демплатформи була створена партія Демократичного Відродження України. (ПДВУ) – 

партія ліводемократичної орієнтації. 

     Окреме місце в політичному житті України посідала створена в кінці вересня 1990 р. 

Партія зелених України (ПЗУ). Мета–створення «екологічного солідарного суспільства». 

           Зрозуміло, що нові партії були слабкі організаційно та матеріально, не мали чітко 

визначеної ідеології та соціальної бази. Та все ж таки, їх поява і діяльність, безумовно, 

прискорювали політизацію суспільної свідомості, створювали передумови для завоювання 

суверенітету і незалежності України. 

 Значний вплив на досягнення Україною суверенітету справили і події у країнах Східної    

Європи, падіння в них тоталітарних режимів, розпуск Організації Варшавського договору, 

послаблення міжнародного впливу СРСР. 

 

 


