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1. СРСР в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст. Хрущовська «відлига». 

Відновлення народного господарства (1943-1951 рр.): 

Промисловість: 

- першочергове відновлення підприємств важкої промисловості та енергетики; 

- часткове переведення на випуск мирної продукції; 

- перекачування фінансів із сільського господарства; 

- завищені ціни на промислові товари; 

- застосування праці в'язнів ГУТАБу; 

- нехтування світовими тенденціями розвитку. 

Сільське господарство: 

- підвищення норм хлібозаготівель і податків; 

- символічні ціни на сільськогосподарську продукцію, катастрофічний брак продуктів 

харчування; 

- голод 1946-1947 років (Україна, Молдова, частина областей Росії) через завищені плани 

хлібозаготівель. 

Соціальна сфера: 

- житлове будівництво; 

- примусові позики; 

- скасування карткової системи і грошова реформа (1947 р.), що пограбувала 

заощадження населення; 

- скасування виплат фронтовикам за бойові нагороди; 

- збереження обмежень свободи пересування колгоспників. 

Економіка країни продовжувала розвиватися за п'ятирічним планом. П'ятирічкою відбудови 

господарства була четверта -1946-1950 рр. У промисловості її в основному виконали. На кінець 

п'ятирічки відбулися певні зрушення в сільськогосподарському виробництві: зросла продуктивність 

праці, валова продукція в 1950 р. майже досягла рівня 1940 р. Проте продукції не вистачало для 

повноцінного харчування міського населення, яке різко зросло у зв'язку з відбудовою промисловості. 

Все ж таки наприкінці 1947 р. було скасовано карткову систему на продовольчі товари. 

У наступну, п'яту п'ятирічку (1951-1955 рр.) значно розвинулися металургія, а також галузі, 

що визначали науково-технічний прогрес - електротехнічна, хімічна, машинобудування. Однак то-

варів масового вжитку виготовлялося дуже мало. Як і раніше, зберігалося відставання у виробництві 

продуктів харчування. 

Поступово формувалася непропорційна структура економіки. Між її галузями не було 

нормального обміну товарами.  

Головним засобом утримання влади режим вважав репресії. Після війни вони розгорнулися 

знову. Була розгромлена Ленінградська партійна організація, де зберігалися антисталінські настрої.  



Репресії, спрямовані проти: 

- військових зрослий авторитет яких лякав Сталіна; 

- партійних і державних діячів («Ленінградська справа»); 

- цілих народів (поволзьких німців, калмиків, чеченців, інгушів, кримських татар, 

балкарців, турків-месхєтинців, курдів, греків, болгар тощо). 

Десталінізація радянського суспільства: 

1. Причини: 

- смерть Сталіна зменшила страх громадян перед державою; 

- повстання в таборах ГУТАБу; 

- розуміння керівництвом близькості соціального вибуху. 

Етапи: 

І. 1953 – 1956 рр. 

- скасовано позасудові органи засудження; 

- амністія громадян та народів, зо співробітничали з німцями; 

- початок реабілітації репресованих. 

ІІ. 1956 – 1964 рр. 

- 14 по 25 лютого 1956 р. в Москві працював ХХ з’їзд КПРС, М.С. Хрущов виступив в ніч з 24 

на 25 лютого із закритою доповіддю «Про культ особи Сталіна та його наслідки»; 

- перейменування населених пунктів, вулиць, заводів, знесення пам’ятників Сталіну; 

- звільнення більшості політичних в’язнів ГУТАБу. 

4 жовтня 1957 р. запущено перший штучний супутник Землі, 5 грудня спущено на воду 

перший у світі атомний криголам «Ленін», створено найпотужніший у світі синхрофазатрон. 12 

квітня 1961 р. космонавт Ю.О.Гагарін на космічному кораблі «Восток-1» уперше в світі облетів 

Земну кулю. 

Час після ХХ з’їзду КПРС був також періодом деякого поширення внутрішньопартійної 

демократії.  

Соціально-економічні реформи в СРСР у другій половині 1950-х рр.: 

1. Управління: 

- скасування міністерств, запровадження радгоспів за територіальним принципом; 

- розширення прав республік і місцевих органів влади. 

2. Промисловість: 

- створення Державного комітету Ради міністрів СРСР у справах нової техніки з метою 

впровадження досягнень НТР; 

- збільшення випуску товарів народного вжитку, зростання добробуту населення; 

- моральні стимули поліпшення виробництва. 

3. Сільське господарство: 

- підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, зменшення податків; 



- заохочення утримання особистих господарств; 

- збільшення капіталовкладень у галузь; 

- «укрупнення» сіл; 

- «надпрограми»: освоєння цілинних земель Казахстану і Південного Сибіру (1954 – 1956 рр.); 

розширення посівів кукурудзи (1956 р.); форсоване збільшення виробництва м’ясо-молочної 

продукції (1957 р.); 

- реформи мали екстенсивний характер; 

- з кінця 50-х рр. – різке скорочення сільськогосподарського виробництва. 

4. Соціальна сфера: 

- паспортизація колгоспників; 

- підвищення реальної зарплатні і пенсії, пенсійне забезпечення колгоспників; 

- скорочення робочого тижня; 

- скасування платні за навчання; 

- масове житлове будівництво; 

- вільний продаж побутової техніки, автомобілів; 

- реальне покращання добробуту громадян СРСР. 

Зовнішня політика СРСР у роки «відлиги» характеризувалася значними змінами, вона стала 

більш   відкритою й передбаченою.  

2. Суспільно-політичне життя періоду «застою». «Перебудова». Розпад СРСР. 

Ставши одноосібним лідером, Хрущов не зумів утримати під контролем усю систему влади.  

Ранком 14 жовтня 1964 року на засіданні Президії ЦК КПРС слово взяв М.С.Хрущов. Він без 

опору погодився піти у відставку, його відправили на пенсію. Першим секретарем ЦК КПРС було 

обрано Л.І.Брежнєва,  дещо пізніше Головою Ради Міністрів затверджено О.М.Косигіна, а 

Головою Президії Верховної Ради СРСР – М.В.Підгорного. 

У 1965 р. нове радянське керівництво здійснило спробу економічних реформ. Пріоритет у 

їхній розробці і проведенні належав Голові Ради Міністрів СРСР О.М.Косигіну. 

Зміст Косигінської реформи – відновлення міністерств, збільшення самостійності підприємств 

у плануванні, формування фондів розвитку культури і відпочинку, покращення матеріально-

технічної бази колгоспів. 

Перші кроки реформи принесли позитивні результати: пожвавилось сільськогосподарське  

виробництво, покращилось постачання населення міст продовольством, зросла продуктивність праці;  

основні показники 8-ої п’ятирічки було виконано. Але реформа не було комплексною, тому на 

початку 70-х років її темпи  почали падати.  Основна причина полягала в тому, що реформа не 

була спрямована на докорінну зміну  старого господарського механізму управління економікою. 

На середину 70-х років радянська  економіка повністю втратила притаманний їй динамізм 

розвитку.  

СРСР доби «застою» (середина 60 – перша половина 80-х рр. ХХ ст.): 

1. Соціально-економічна сфера: 

- зростання енергоємності та матеріаломісткості виробництва; 

- мілітаризація економіки; 

- зростання реальних доходів, не забезпечених товарною масою; 



- сільськогосподарська криза; 

- міграція сільського населення до міста; 

- соціальна диференціація; 

- житлова проблема. 

2. Суспільно-політична сфера: 

- твердження про побудову «розвиненого соціалістичного суспільства»; 

- возвеличення керівництва держави (Л.І.Брежнєв – чотири зірки Героя Радянського 

Союзу, зірка Героя соціалістичної праці, звання маршала); 

- «тіньова економіка»; 

- русифікація; 

- подвійна мораль. 

3. Культурна сфера: 

- розвиток природничих дисциплін; 

- заборона об’єктивного висвітлення радянської дійсності; 

- ідеологічний контроль над мистецтвом. 

4. Результати: 

- стагнація економіки; 

- наростання невдоволення.  

У 60-70-ті роки у радянському суспільстві виникла нова форма духовної опозиції – так 

зване дисидентство, яке за своєю природою було духовним,  інтелектуальним і моральним опором 

закостенілості радянської системи суспільства. Методи боротьби – демонстрації протесту, 

«самвидав», звернення до керівництва країни, міжнародних організацій, створення правозахисних 

організацій. 

Нове керівництво прагнуло поліпшити зовнішньополітичне становище СРСР. Результатом 

переходу від  «холодної війни» до міжнародної розрядки було підписання СРСР, США та Великою 

Британією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (1968р.), Договору про заборону 

розміщення ядерної зброї на дні морів, океанів та в їхніх надрах. 

До 1985 р., якому призначено було стати вирішальним в історії СРСР, криза тоталітарного 

соціалізму стала загальною. Вона виявлялася і в економіці, і в політичній системі, і в 

соціальній сфері,  безпосередньо відбивалася на морально-психологічному стані суспільства. 

У березні 1985 р., після смерті К.У.Черненка постало питання про нового Генерального 

секретаря ЦК КПРС. Було обрано 54 – літнього секретаря ЦК КПРС і члена Політбюро 

М.С.Горбачова, який уособлював  реформаторське крило вищого керівництва КПРС.  

З березня 1985 р. бере свій початок в історії СРСР перехід, який прийнято називати 

«перебудовою». За  задумом реформаторського крила радянського керівництва (М.С.Горбачов, 

О.М.Яковлев,  Е.А.Шеварднадзе) вона повинна була торкатися всіх сфер життя суспільства: 

економічної, політичної, ідеологічної, культурної, духовної при збереженні соціалізму. 

19 серпня о 1991 р. 6 годині ранку на всю країну пролунало повідомлення ТАРС про створення 

Державного комітету з надзвичайного становища у складі 8 чоловік: віце-президента Г.І.Янаєва, 

прем’єр-міністра В.С.Павлова, міністра оборони Д.Т.Язова, голови КДБ В.А.Крючкова, заступника 

голови Ради оборони О.Д.Бакланова, міністра внутрішніх справ Б.К.Пуго, голови Селянської спілки 

В.А.Стародубцева, Президента Асоціації державних підприємств  А.І.Тизякова. 

Основні події путчу розгорнулися в Москві з 19 по 21 серпня 1991 р. Народ не підтримав 

путчистів. На заклик Б.Єльцина вже до вечора 19 серпня біля «Білого дому» Росії зібралися тисячі 

людей, серед яких переважала молодь. 20 серпня в більшості міст Росії й інших республік пройшли 

мітинги і демонстрації протесту. 21 серпня організатори перевороту, зрозумівши, що  більшість 

населення їх не підтримує, припинили виступ. Президент СРСР Горбачов повернувся до Москви. 

Після краху перевороту події набрали революційного характеру. Було припинено діяльність 

КПРС, оголошено про початок реформи КДБ із метою його остаточної ліквідації і зміни службою 

розвідки і контррозвідки, прийнято рішення про радикальну військову реформу.    

З 23 серпня по 1 вересня 1991 р. проголосили незалежність Естонія, Латвія, Україна, 

Молдавія, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан.  



9 вересня 1991 р. було офіційно визнано незалежність прибалтійських держав – Латвії, 

Литви, Естонії. Союз скоротився до 12 республік. 

1 грудня 1991 р. в Україні відбувся референдум, у ході якого громадяни практично одностайно 

(90% голосуючих) висловилися за незалежність республіки. Обраний Президентом Л.М.Кравчук  

витлумачив результати референдуму як мандат на неприєднання України до нового Союзного 

договору. 

8 грудня 1991 р. в урядовій резиденції «Вискулі», що в Біловезькій Пущі (біля Бреста), 

таємно зібралися керівники трьох республік –Білорусії, Росії й України:  С.Шушкевич, Б.Єльцин, 

Л.Кравчук. 

Керівники Росії, України і Білорусії заявили про те, що «Союз РСР як суб’єкт міжнародного 

права і геополітична реальність припиняє своє існування». Потім Б.Єльцин телефонував 

президентові США Бушу, а С.Шушкевич – президентові Горбачову, що Радянського Союзу більше 

не існує. 

На цій же зустрічі постало питання про підготовку нового документа. Так народилася  «Угода 

про  створення Співдружності незалежних держав (СНД)» підписана керівниками Росії (Б.Єльцин, 

Г.Бурбуліс), України (Л.Кравчук, В.Фокін), Білорусії (С.Шушкевич, В.Кебич). 

 На зустрічі глав держав 21 грудня в Алмати відбулося підписання Декларації 11 держав на 

підтримку Біловезької угоди. Виняток становили республіки Прибалтики і Грузія, що приєдналася 

до СНД через два роки. 

 Після підписання алматинської  Декларації перший і останній Президент СРСР 25 грудня 

1991р. о 19 годині виступив по телебаченню з заявою про припинення своєї діяльності на посаді 

Президента СРСР.     

Причини розпаду СРСР: 

- глибока економічна криза, нездатність керівництва країни до радикальних реформ; 

- зростання національної самосвідомості; 

- дискредитація КПРС і центральної влади; 

- формування національних політичних еліт, їхнє прагнення до влади. 

 

3. Соціально-економічний та політичний розвиток країн пострадянського простору. 

Загальна характеристика Російської Федерації: 

- правонаступниця СРСР; 

- президентська республіка (з 1993 р.); 

- Президенти: 1990-1999 рр. — Борис Єльцин; 2000-2008 рр. — Володимир Путін; з 2008 - 

2012 рр. — Дмитро Медведєв; з 2012 р. – Володимир Путін. 

- з 1997 р. - член «великої сімки» — елітарного клубу провідних світових держав. 

У Латвії та Естонії після розпаду СРСР гострої форми набуло національне питання. 

На перших президентських виборах у Білорусії 1994 р. перемогу здобув Олександр 

Лукашенко, який виступив з програмою інтеграції з Росією і встановлення  жорстокого державного 

контролю за економічною діяльністю. 

У квітні 1996 р. Білорусь і Росія склали Договір про утворення спілки двох держав. Рівно 

через рік, у квітні 1997 р., Б.Єльцин і О.Лукашенко  підписали в Кремлі Союзний договір.  

Держави Азії – колишні республіки СРСР – Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Туркменія 

мають багато спільного. керівники країн прагнуть під оболонкою незалежності зберегти старі 

феодально-комуністичні порядки, залучаючи на допомогу іслам та мусульманське духовенство. 

     Збройні конфлікти: 

З 1989 р. - боротьба Південної Осетії за незалежність від Грузії, яка переросла у війну. 

Наслідком стало проголошення незалежної республіки, яка, втім, не визнана у світі. Активні дії 

тривали до 1996 р. 

1992 р. - самопроголошення незалежної Абхазької республіки, що призвело до військового 

конфлікту. За підтримки Росії абхазькі війська завдали поразки грузинській армії, яка залишила 

територію Абхазії. Конфлікт досі не розв'язаний і періодично загострюється. 



Серпень 2008 р. - Грузія атакувала населені пункти Південної Осетії, звинувативши 

самопроголошену республіку, контрольовану російськими миротворцями, у постійних 

провокаціях на кордоні. Грузинська армія намагалася встановити контроль над Південною 

Осетією. У відповідь Російська Федерація ввела свої війська на територію Абхазії та власне Грузії; 

офіційний привід «захист російських громадян». Посередником у російсько-грузинському конфлікті 

виступив президент Франції Н.Саркозі.  

Вірменія: 

• Встановила контроль над Нагірним Карабахом (1992 р.) 

• Через блокаду Азербайджану 1993 р. різко погіршилося економічне становище, зріс 

дефіцит бюджету, закривалися підприємства; введене нормування продуктів харчування; відбулася 

криміналізація економіки. Зросла еміграція. 

• Стабілізація — з середини 1990-х років завдяки підписанню торговельних договорів з 

Туркменістаном, Іраном та СІЛА. 

Азербайджан: 

• У країні двічі проходили дострокові президентські вибори через невдачі у конфлікті з 

Вірменією через Нагірний Карабах (1992, 1993 рр.) Останній президент — Г. Алієв – забезпечив 

передання влади своєму синові І. Алієву. 

• Основа економіки — нафтовидобування у Каспійському морі. 

• Країна зміцнила відносини Туреччиною, Іраном, країнами ЄС. 

• У конфлікті з Вірменією в Нагірному Карабасі Азербайджан програв, хоча остаточно 

конфлікт досі не розв'язано. Світова спільнота наполягає, щоб формально Карабах залишився в 

Азербайджані,  ле здобув якнайширшу автономію. 

Після розпаду СРСР територія колишнього Радянського Союзу декілька років  

залишалася ареною внутрішньої нестабільності і міждержавних конфліктів. 

Питання для самоперевірки: 

1. Визначте основні проблеми, з якими зіштовхнувся СРСР після закінчення Другої 

світової війни. 

2. Дайте оцінку правлінню М.С.Хрущова. 

3. Які методи діяльності застосовували дисиденти? 

4. Визначте причини розпаду СРСР. 

5. Назвати збройні конфлікти, які відбувались на території країн пострадянського 

простору. 

 

 

 

 


