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Тема 4.8. Держава і право України  у період десталінізації                           

(середина 50-х – початок 60-х років ХХ ст.) 

 

                                             План: 

1. Загальна характеристика правової бази  УРСР  в середині 50-х – на початку  

60-х років ХХ ст. 

2. Зміни в цивільному праві. 

3. Зміни в сімейному праві. 

4. Особливості розвитку трудового права. 

5. Основні тенденції розвитку кримінального права. 

6. Зміни в процесуальному праві. 
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                                         Реферати: 

1. Закон СРСР від 11 лютого 1957 р. про перерозподіл компетенції в сфері 

законодавства між Союзом РСР і союзними республіками. 

2. Хрущовська «відлига» та її наслідки для України у законодавстві. 

3. Загальна характеристика галузей права УРСР  в середині 50-х-початку 60-х років 

ХХ ст. 

4. Кодифіковане законодавство УРСР кінця 50-х - середини 60-х рр.. ХХ ст. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1. У чому полягала необхідність кодифікації українського законодавства у   сер. 50-х рр.? 

2. Які загальні тенденції розвитку правової бази спостерігаються у повоєнний період? 

3. Що сприяло активізації кодифікаційної роботи в УРСР  в кінці  50-х- початку 60-х рр.? 

4. Які положення стали провідними засадами Цивільного кодексу УРСР, прийнятого 

    18 липня 1963 р.? 

5. Які зміни відбулися у сімейному праві? 

6. Які факти свідчать  про процеси демократизації , що відбуваються у трудовому праві? 

7. Охарактеризуйте основні положення КК 1960 р. 

8.Яка загальна тенденція простежується у КК 1960 р. щодо  кримінальної відповідальності 

за скоєні злочини? 

9. Які основні засади кримінального судочинства проголошувалися  в КПК 1960 р.? 

10. Які основні засади і принципи  цивільного судочинства визначалися в ЦПК 
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                                   Методичні рекомендації: 

 

Розкриваючи зміст першого питання слід звернути увагу на те, що у сер. 50-х рр. 

правова база розвивалася на основі принципу пріоритету союзного  законодавства. 

Посилення партійного керівництва  безпосередньо вплинуло на законодавчу діяльність 

держави. Рішення партійних з’їздів, пленумів ЦК КПРС набули в державі нормативного 

значення. 

Необхідно зауважити, що до кінця 50-х рр. в Україні діяли республіканські 

кодекси, прийняті ще в перші роки радянської влади. Складені за умов багатоукладної 

економіки, наявності в країні приватної власності, вони не задовольняли потреб 

післявоєнної перебудови і соціалістичного будівництва взагалі. 

Віднесення Конституцією СРСР 1936 р. до повноважень Союзу РСР законодавства 

про судоустрій і судочинство та прийняття кримінального і цивільного кодексів зумовило 

видання низки загальносоюзних та республіканських актів, що часто дублювали один 

одного. Це вимагало впорядкування законодавства, виключення з кодексів застарілих 

норм. 

Лише після прийняття Верховною Радою СРСР 11 лютого 1957 р. Закону  «Про 

віднесення до відання республік законодавства про устрій судів союзних республік, 

прийняття цивільного, кримінального та процесуального кодексів», прийняття Основ 

законодавства Союзу РСР і союзних республік з відповідних галузей права, в Україні 

пожвавився процес кодифікаційної роботи: 28 грудня    1960 р. прийнято Кримінальний 

кодекс  УРСР і Кримінально-процесуальний кодекс УРСР, 18 липня 1963 р. – 

Цивільний кодекс  УРСР і Цивільний процесуальний кодекс  УРСР. 

Прийняття цих законів відкрило новий етап у законодавчій діяльності 

республіканських органів. 

Разом з тим, слід зауважити, що вся кодифікаційна робота в УРСР зводилася до 

вироблення кодексів, які б строго відповідали змісту загальносоюзних основ. 

 

Розгляд другого питання слід розпочати з того, що цивільне законодавство 

спрямовувалося передусім на зміцнення права державної власності. Відбувається  

«зближення» державної та колгоспно-кооперативної форм власності. Так у 1956 р. у 

державну власність були передані артілі промислової кооперації. 

Як уже зазначалося, 18 липня 1963 р. Верховна Рада затвердила Цивільний кодекс  

УРСР. Він мав 8 розділів, назви яких відповідали змісту норм, що врегульовували 

відповідні правовідносини.  

Провідними засадами Кодексу  та подальшого цивільно-правового законодавства 

означеного періоду можна вважати такі: 

- забезпечення всебічного зміцнення державної та суспільної власності, 

приниження індивідуальної власності громадян; 

- контроль за особистою власністю, аби вона не давала нетрудові доходи і не 

використовувалася на шкоду суспільству (орендування житла, автотранспорту, 

перевезення пасажирів тощо); 

- поширення сфери цивільно-правового регулювання на захист і охорону 

особистих немайнових прав громадян (честь і гідність) – до цього подібні права 

регулювалися кримінальним правом; 

-  основна увага зосереджувалася на регулюванні зобов’язальних відносин, 

особливо щодо виконання державних планів, договорів, поставок тощо. 

 

У відповіді на третє питання необхідно охарактеризувати зміни у сімейному 

законодавстві. Вони пов’язані в першу чергу з тим що у   1953 році було ліквідовано 

заборону шлюбів між громадянами СРСР та іноземцями. Кодекс про сім’ю, опіку та акти 



громадянського стану УРСР доповнено положенням про обов’язок батьків утримувати 

своїх дітей до досягнення ними повноліття. Також було збільшено розміри аліментів.  

 

Розкриваючи зміст четвертого питання, слід звернути увагу на суттєві зміни, яких 

зазнало трудове законодавство. В першу чергу необхідно вказати на процеси 

демократизації трудового права, пов’язані з періодом десталінізації. 

Так у 1956 р. була скасована кримінальна відповідальність працівників за  прогули 

та самовільне залишення робочого місця.  З 1957 р. відмовилися від призову молоді на 

навчання у  системі державних трудових резервів.  Відновилося право працівника на 

звільнення з роботи за власним бажанням; необхідно було тільки попередити про це 

адміністрацію за два тижні. Отже, поновилася дія  інституту трудового договору.  

Варто зазначити також, що у 1956 р. робочий день напередодні вихідних і свят 

скорочувався на дві години. Протягом 1958-1960 рр. відбулося переведення всіх 

робітників і службовців на семигодинний робочий день. Посилилась охорона праці 

підлітків і вагітних жінок. З 1956 р. почали виплачувати пенсії по старості, інвалідності 

тощо. Пенсійний вік встановлювався для чоловіків з 60 років, для жінок з 55 років при 

загальному стажі не менше 20 років. З 1958 р. почала впроваджуватися грошова оплата 

праці колгоспників. 

 

Характеризуючи основні тенденції розвитку кримінального права в кінці  50- х – 

поч. 60-х рр.  у відповіді на п’яте питання, слід вказати, що прийнятий   28 грудня 1960 р. 

Кримінальний кодекс УРСР  базувався на Основах кримінального законодавства Союзу 

РСР і союзних республік(1958р.). Він повністю увібрав у себе загальносоюзні закони про 

кримінальну відповідальність за державні, військові та інші злочини, спрямовані проти 

СРСР. Кодекс поділявся на Загальну та Особливу частини. (у відповіді  на питання 

необхідно дати їх детальну  характеристику). 

Слід  наголосити на тому, що КК 1960 р. мав охороняти від злочинних посягань 

суспільний і державний лад, соціалістичну власність, права особи і громадян, був 

спрямований на попередження злочинності. 

Важливими положеннями КК 1960 р. були звуження сфери кримінальної 

відповідальності (скасовувалося понад 70 складів злочинів,  передбачених КК     1927 р.), 

зменшення кількості видів покарань, відмова від принципу аналогії; проголошення вини 

єдиною підставою кримінальної відповідальності. 

Вік кримінальної відповідальності підвищувався до 16 років, за скоєння тяжких 

злочинів цей вік наставав у 14 років. Знижувався максимальний, з 25 до 15 років, термін 

позбавлення волі. Відновлювалась практика умовного засудження, встановлювався новий 

порядок умовно-дострокового звільнення від покарання. Смертна кара проголошувалася 

виключною мірою покарання.   

Як загальну тенденцію слід відзначити пом’якшення  відповідальності за злочини, 

які не становили великої суспільної небезпеки, при посиленні відповідальності за 

найтяжчі злочини проти життя та здоров’я особи. 

 

У відповіді на шосте питання слід зазначити, що одночасно з КК   28 грудня 1960 

р. ухвалено Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Підгрунтям  КПК стали Основи 

кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік (1958 р.).  Кодекс складався із 

Загальної та Особливої частини, які разом містили шість розділів (необхідно дати їх 

характеристику). 

Далі варто звернути увагу на те, що КПК 1960 р. закріплював перехід на 

демократичні засади  кримінального процесу, розпочатий у 1956 р., коли було скасовано 

особливий процесуальний порядок провадження слідства та судового розгляду у  справах  

про терористичні організації й терористичні акти, шпигунство й диверсії.  Завданням 

кримінального судочинства проголошувалась «охорона прав та законних інтересів 



фізичних і юридичних осіб… швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та 

забезпечення правильного застосування Закону» з тим, щоб кожного, хто вчинив злочин, 

було притягнуто до відповідальності і навпаки – жоден невинний не був покараний. 

Щоправда гуманістичні засади КК і КПК часто на практиці не дотримувалися і 

грубо порушувалися. 

На підставі загальносоюзних «Основ « в Україні розроблено та прийнято у липні 

1963 р. Цивільний процесуальний кодекс .  

 

Основні засади і принципи ЦПК 1963 р. можна звести до такого: 

- прерогатива державних інтересів над інтересами громадян; 

- визнання правосуддя лише через суд на підставі рівності всіх перед законом 

- незалежно від їхньої статі, національності, раси, віри, майнового та службового 

стану; 

- правильний і швидкий розгляд справ з метою захисту інтересів держави та прав і 

свобод громадян 

Зі змінами і доповненнями  ЦК і ЦПК 1963 р. продовжували діяти до початку  2003 р. 


