
 
Семінарське заняття 17 

Тема 4.9. Держава і право в період сповільнення темпів розвитку і 

застою.  (середина 60-х – перша половина 80-х років ХХ ст.) 

 

План: 

1. Спроба запровадження господарської реформи 1965-1967 рр. 

2. Підміна економічних методів керівництва народним господарством 

командно-адміністративними методами. 

3. Причини провалу економічної реформи сер. 60-х рр.. 

4. Конституція УРСР 1978 р. 
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Реферати: 

1.Епоха застою в Україні та її вплив на розвиток держави і права в Україні. 

2.Науково-технічний  прогрес в СРСР в епоху «застою»: здобутки та проблеми. 

3.Спроби запровадження економічних методів господарювання в промисловості та 

їх наслідки. 

4.Заходи держави щодо поліпшення становища в сільському господарстві та їх 

результати. 

 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1. У чому полягав основний зміст господарської реформи другої половини  60-х рр.? 

2. Які позитивні наслідки мало запровадження господарської реформи? 

3. У чому полягає основна причина згортання економічної реформи? 

4. Які факти свідчать про відновлення командно-адміністративних методів керівництва? 

5. Що ви розумієте під поняттям «директивне планування»? 

6. За якими показниками СРСР значно відставав від розвинених країн світу? 

7. Які негативні процеси відбувалися в сільському господарстві? 

8. Які заходи здійснюються державою для поліпшення становища в сільському 

господарстві? 

9. Поясніть, чому Конституція 1978 р. УРСР мала декларативний характер. 

10 Які центральні та місцеві органи влади в УРСР закріплювала Конституція УРСР              

1978 р. ? 
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                                                Методичні рекомендації: 

 

У відповіді на перше питання слід зазначити, що наприкінці 1965 р. під 

керівництвом О. Косигіна почалась господарська реформа. Біля її джерел стояли 

харківський професор Є. Ліберман і група столичних технократів. Реформа в 

промисловості передбачала перехід від адміністративних до економічних методів 

управління і  спрямовувалася на переведення підприємств на госпрозрахунок,   поліпшення 

планування й посилення економічних стимулів у діяльності підприємств, створення на 

підприємствах фондів матеріального стимулювання і т. п.  

Реформа в сільському господарстві передбачала підвищення закупівельних цін на 

сільськогосподарську продукцію, встановлення твердих цін закупівлі 

сільськогосподарської продукції, перерозподіл національного доходу на користь сільського 

господарства, розвиток соціальної сфери села. 

 Реформа була здійснена за восьму п’ятирічку (1966-1970).  На першому етапі 

проведення реформи забезпечувалися відносно високі темпи розвитку промисловості. 

Було скасовано раднаргоспи,  запроваджені М. Хрущовим. В управлінні виробництвом 

відновився галузевий принцип. Посилювалися стимулюючі механізми та 

госпрозрахунковий принцип, розширювалася самостійність підприємств.  Натомість 

створено понад 40 загальносоюзних міністерств і відомств. 95% підприємств України 

знову були підпорядковані Москві. Не відбулося істотних змін і в сільському 

господарстві. Реформа лише дещо «обновила» колгоспну систему.  Таким чином в цілому 

реформа  не виправдала сподівань. 

 

Розкриваючи зміст другого питання вкажіть, що  спроба застосувати економічні 

методи управління наштовхнулася на традиційні командно-адміністративні. 

Розширення прав підприємств не супроводжувалося обмеженням прав міністерств і 

комітетів. Водночас виникли такі монополісти, як державний комітет з цін, Державний  

комітет з постачання та ін. Міністерства так і залишилися «удільними князівствами», 

горизонтальні зв’язки на місцях були відсутні. Економіка залишалася директивною, 

командною. Вирішальне слово в господарюванні належало апаратникам, а не 

директорському корпусу. Поступово відбувається перехід до жорсткого директивного 

планування. У цих умовах радянська економіка поступово втрачала чутливість до 

науково-технічного прогресу. За такими показниками, як упровадження нових технологій, 

електронної техніки СРСР помітно відставав від світового рівня. 

       Далі необхідно вказати, що негативні процеси відбувалися  і в сільському 

господарстві. Здійснення деяких державних заходів сприяло розв’язанню лише окремих 

проблем: було підвищено закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, водночас 

знижувалися ціни на сільгосптехніку; збільшились капіталовкладення в аграрний сектор; 

у колгоспах оплату за трудоднями було замінено місячною заробітною платою. І все ж 

нова політика щодо села виявилася неефективною. У 70-ті роки сільське господарство 

серйозно відставало за рівнем технічного оснащення. Нераціонально використовувався 

головний засіб виробництва – земля. Як і раніше, діяли старі методи господарювання. 

Управління колгоспами і радгоспами часто здійснювалося в інтересах чиновників, а не 

виробництва. Залишалися невирішеними питання соціального розвитку села, його 

газифікації, теплофікації, водопостачання тощо.  

Таким чином, запровадити елементи ринкового регулювання в командну економіку 

виявилося неможливим. 

 



Характеризуючи причини провалу економічної реформи сер. 60-х  у відповіді на 

третє питання, необхідно вказати, що реформа не торкалася основ адміністративно-

командної системи, мала не комплексний характер, не змінювала структурної, 

інвестиційної політики. Партійно-державний апарат не міг, тай не хотів відмовитися від 

звичних методів управління економікою.  

   З початком 70-х років темпи економічного зростання уповільнюються. Командна 

система не змогла повністю вписатися в умови, запропоновані НТР, що стало однією із 

ключових причин спаду економічного розвитку. 

      У відповіді на четверте питання необхідно дати загальну характеристику четвертої 

радянської Конституції УРСР. Слід наголосити, що вона була повною копією 

загальносоюзної і складався з преамбули, 19 глав та 10 розділів. Більшість статей 

Конституції 1978 р. мала декларативний характер, вони не були закріплені відповідними 

законами. Наприклад, гарантовані права і свободи. Республіка проголошувалася 

суверенною, а основною ознакою цього суверенітету називалося право зносин з іншими 

державами. Стаття 6 встановлювала політичну монополію у державі єдиної 

комуністичної партії. Отож створення інших партій було неконституційним і вело за 

собою притягнення до кримінальної відповідальності. Далі необхідно охарактеризувати 

центральні та місцеві органи влади УРСР. Слід мати на увазі, що Конституція 1978 р. 

змінила назву рад депутатів трудящих на ради народних депутатів, затвердила державну 

символіку, яка зазнала змін у кінці 40-х рр.. та адміністративний устрій у складі 25 

областей, після адміністративних реформ 50-60-х рр.. Діяла вона зі змінами та 

доповненнями до 1996 р.  

 

 


