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Øàíîâíі ó÷íі òà ó÷åíèöі!

Ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîöі âè âèâ÷àòèìåòå іñòîðіþ Óêðàїíè, ùî îõîïëþє ïåðіîä 
ìіæ 1945 і 2019 ðîêàìè. Íîâі ãîðèçîíòè, ÿêі âіäêðèþòüñÿ ïåðåä âàìè ïіñëÿ çàêіí-
÷åííÿ øêîëè, ïåðåäáà÷àþòü âåëèêó âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñóñïіëüíі ïðîöåñè, ùî ôîð-
ìóâàòèìóòü äîëþ íàøîї êðàїíè. Îòæå, çàïðîøóєìî âàñ äî àêòèâíîї ñïіâ ïðàöі, ïіä 
÷àñ ÿêîї âè îòðèìàєòå ìîæëèâіñòü ïіäãîòóâàòèñÿ äî äîðîñëîãî æèòòÿ.

Ùîá íå çàãóáèòèñÿ â ðîçìàїòòі іíôîðìàöіéíîãî ïðîñòîðó, ïðîïîíóєìî âàì äî-
ëó÷èòèñÿ äî ïðîöåñó òâîðåííÿ âëàñíîãî áà÷åííÿ ïîäіé ìèíóëîãî é ñüîãîäåííÿ. 
Íàéâàæëèâіøèì äëÿ ôîðìóâàííÿ àêòèâíîї æèòòєâîї ïîçèöії є ðîçóìіííÿ âçàєìî-
çâ’ÿçêіâ іñòîðè÷íèõ ïðîöåñіâ ó їõíіé öіëіñíîñòі, à òàêîæ çäàòíіñòü àíàëіçóâàòè 
ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè òà ðîáèòè ïðàâèëüíі âèñíîâêè.

Äîñëіäæåííÿ іñòîðè÷íèõ ïîäіé 1945–2019 ðîêіâ є íàäçâè÷àéíî öіêàâîþ òà 
âäÿ÷íîþ ñïðàâîþ, îñêіëüêè öåé ïåðіîä ïðåäñòàâëåíî âåëåòåíñüêîþ êіëüêіñòþ ìà-
òåðіàëüíèõ, ïèñåìíèõ, âіçóàëüíèõ òà óñíèõ äæåðåë.

Äëÿ êðàùîãî çàñâîєííÿ і ðîçóìіííÿ іíôîðìàöії òà її ïðàêòè÷íîãî îïðàöþâàííÿ 
ïіäðó÷íèê íàïîâíåíî ðіçíîïëàíîâèìè çàâäàííÿìè, äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ çàïðî-
ïîíîâàíî öіêàâі ïèñåìíі òà âіçóàëüíі äæåðåëà, êàðòè, äîñëіäæåííÿ.

Òàêîæ ó ïіäðó÷íèêó âìіùåíî іñòîðіîãðàôі÷íèé ìàòåðіàë ç ïîëіòè÷íîї, åêîíî-
ìі÷íîї, êóëüòóðíîї, ñîöіàëüíîї іñòîðії. Çàäëÿ êðàùîãî ðîçóìіííÿ іñòîðè÷íèõ ïðî-
öåñіâ áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ìåòîäè ðîáîòè, ÿêі çãðóïîâàíî â ðóáðèêè.

Ó ðóáðèöі «Åíöèêëîïåäіÿ»  ïîäàíî çìіñò òåðìіíіâ, іñòîðè÷íèõ ïîíÿòü, іñ-
òîðè÷íèõ ôàêòіâ, іíôîðìàöіþ ìîâîþ öèôð, òîáòî ñòèñëî é ëàêîíі÷íî îêðåñëåíî 
âіäîìîñòі ïðî ôàêòè òà ïîäії, ÿêі âàðòî çíàòè.

Ðóáðèêà «Ìîâîþ äæåðåë» іëþñòðóє ïîäії òà ïðîöåñè â іñòîðії íàøîї êðàїíè 
çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ іíôîðìàöієþ іç öієї ðóáðèêè є 
âàæëèâèì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Ðóáðèêà «Ïîãëÿä äîñëіäíèêà»  äîïîìîæå âàì çîðієíòóâàòèñÿ â ðіçíîâèäàõ 
îöіíîê і ïîçèöіé ùîäî òієї ÷è іíøîї ïîäії.

Ðóáðèêà «Äîñëіäæóєìî»  çàöіêàâèòü âàñ ó âèâ÷åííі іñòîðії òà ñïðèÿòèìå 
ôîðìóâàííþ àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії. Ðóáðèêà ïîêëèêàíà àêòóàëіçóâàòè 
âìіííÿ àíàëіçóâàòè òåîðåòè÷íèé ìàòåðіàë, ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî òà â êîìàíäі, à 
òàêîæ ðîçâèâàòè òâîð÷іñòü òà àêòèâíіñòü. Ñêëàäîâîþ ðóáðèêè є çàñòîñóâàííÿ åëå-
ìåíòіâ âèïåðåäæóâàëüíîãî íàâ ÷àííÿ.

Ðóáðèêà «Ïðîôåñіÿ – îñîáà»  îçíàéîìèòü âàñ іç áіîãðàôі÷íèìè äàíèìè 
âіäîìèõ äіÿ÷іâ, æèòòÿ é äіÿëüíіñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíі ç Óêðàїíîþ. Â 11-ìó êëàñі âè 
ìîæåòå âèçíà÷èòèñÿ ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñієþ, òîìó äëÿ äîïîìîãè ó âàøîìó âèáîðі 
ïîäàíî іíôîðìàöіþ, ùî ìіñòèòü êîðîòêі îïèñè ðіçíîìàíіòíèõ ñó÷àñíèõ ïðîôåñіé, 
à òàêîæ ñôåðè їõ çàñòîñóâàííÿ.

Ïіñëÿ êîæíîãî ïàðàãðàôà âìіùåíî ðóáðèêó «Ôîðìóєìî êîìïåòåíòíîñòі». Ñèñ-
òåìó çàïèòàíü і çàâäàíü ñïðÿìîâàíî íà ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé. Öå äîïî-
ìîæå âàì çðîçóìіòè, ÿêà äіÿëüíіñòü äëÿ âàñ ìîæå áóòè ïðèâàáëèâіøîþ.

Äîäàòêîâèé ìàòåðіàë, ÿêèé çðîáèòü ïðîöåñ âèâ÷åííÿ іñòîðії Óêðàїíè öіêàâі-
øèì, âè ìîæåòå çíàéòè, ñêîðèñòàâøèñü іíòåðàêòèâíèìè ïîñèëàííÿìè òà ïіäêàç-
êàìè äëÿ ïîøóêó â іíòåðíåò-ìåðåæі.

Ñïîäіâàєìîñÿ, öåé ïіäðó÷íèê äîïîìîæå âàì íàâ÷èòèñÿ îðієíòóâàòèñÿ â ñó÷àñíîìó 
іíôîðìàöіéíîìó ïðîñòîðі òà ñòàòè àêòèâíèìè ãðîìàäÿíàìè, çíàííÿ, ïðàãíåííÿ, 
æèòòєâà ïîçèöіÿ ÿêèõ ñëóãóâàòèìóòü ðîçâèòêó єâðîïåéñüêîї äåìîêðàòè÷íîї Óêðàїíè.

Áàæàєìî óñïіõіâ!
Àâòîðè

 іëþñòðóє ïîäії òà ïðîöåñè â іñòîðії íàøîї êðàїíè 
çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ іíôîðìàöієþ іç öієї ðóáðèêè є çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ іíôîðìàöієþ іç öієї ðóáðèêè є 
âàæëèâèì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Ðóáðèêà «Ìîâîþ äæåðåë» іëþñòðóє ïîäії òà ïðîöåñè â іñòîðії íàøîї êðàїíè 
çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ іíôîðìàöієþ іç öієї ðóáðèêè є çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ іíôîðìàöієþ іç öієї ðóáðèêè є 
âàæëèâèì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.

Ðóáðèêà 
çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòіâ. Óìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ іíôîðìàöієþ іç öієї ðóáðèêè є 



4

Формуємо компетентності

Мовленнєву. Пригадайте вивчене з історії України та всесвітньої історії 
в 10-му класі й розкажіть: 1) які події першої половини ХХ ст. відклалися у вашій 
пам’яті найповніше; 2) як під впливом цих подій змінювалася політична, еконо-
мічна, соціальна ситуація на теренах України. 

Хронологічну. 1. Заповніть лінію часу політичними подіями з історії Укра-
їни, що відбувалися в 1914–1945 рр. Поміркуйте, чому знання політичної історії 
є важливим.

 1914 ? ? ? 1945

2. Установіть відповідність між датами та історичними подіями.
А Березень 1917 р.
Б 22 січня 1918 р.
В 29 квітня 1918 р.
Г 13 листопада 1918 р.
Д 14 листопада 1918 р.
Е 1922 р.
Є 15 березня 1939 р.
Ж 17 вересня 1939 р.
З Червень 1940 р.
И 30 червня 1941 р.

1 Вторгнення Червоної армії в Польщу. Початок ра-
дянсько-польської війни
2 Захоплення Червоною армією території Бессарабії 
та Північної Буковини
3 Проголошення незалежності Карпатської України
4 Входження УСРР до складу СРСР
5 Проголошення Акта відновлення Української Держави
6 Проголошення Західноукраїнської Народної Рес-
пуб  ліки
7 Державний переворот і прихід до влади П. Скоро-
падського
8 Утворення Української Центральної Ради
9 IV Універсал УЦР, проголошення незалежності УНР
10 Утворення Директорії УНР

Сформулюйте висновок про значення цих подій для України як держави.

Просторову. Пригадайте, які зміни відбулися з кордонами України, і покажіть 
ці зміни на карті 1 (с. 216).

Логічну. 1. Об’єднайтеся в групи та поясніть значення понять: отаманщина, 
соборність, автокефальна церква, коренізація, Голодомор, розстріляне від-
родження, соціалістичний реалізм, політична еміграція.

Повторення
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2. Яку з причин Голодомору зазначено на плакаті? Яких масштабів набув Го-
лодомор? Які його наслідки?

Інформаційну. 1. Об’єднайтеся в групи та складіть історичні портрети по-
літичних діячів.

Михайло 
Грушевський

Петро 
Скоропадський

Євген 
Петрушевич

2. Скориставшись методом «Мозковий штурм», пригадайте, з якими поді-
ями та напрямами діяльності пов’язано такі імена: В. Винниченко, С. Єфремов, 
Д. Вітовський, С. Петлюра, Н. Махно, Х. Раковський, О. Шумський, М. Скрипник, 
М. Волобуєв, М. Хвильовий, Л. Курбас, М. Бойчук, О. Довженко, В. Липківський, 
С. Косіор, Л. Каганович, М. Рильський, П. Вірський, Г. Верьовка, Є. Коновалець, 
С. Бандера, А. Мельник, А. Волошин.

Проаналізуйте отримані результати: скільки історичних постатей ви зуміли 
ідентифікувати? Заповніть прогалини в знаннях за допомогою інформації з «Ен-
циклопедії історії України», яку знайдіть у мережі Інтернет на сайті Інституту іс-
торії України НАН України. 

Аксіологічну. 1. Ознайомтеся з документом і дайте відповіді на запитання: 
1) яку головну ідею передано в документі? 2) Чим цей документ важливий для 
розуміння сучасних подій в Україні?

«З просуванням наших військ на захід і на Україну створюються обласні тим-
часові Радянські уряди, покликані зміцнити Ради на місцях. Ця обставина має ту 
хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії 
розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмо сферу для 
дальшого просування наших військ. Без цієї обставини наші війська були б постав-
лені в окупованих областях у неможливе становище, і населення не зустрічало б 
їх як визволителів. З огляду на це просимо дати командному складові відповідних 
військових частин вказівку про те, щоб наші війська всіляко підтримували тимча-
сові Радянські уряди Латвії, Естляндії, України і Литви, але, зрозуміло, тільки Ра-
дянські уряди. Ленін» (Телеграма Головкомові І. Вацетісу, 29 листопада 1918 р.).

2. Візьміть участь у дискусії «Чи є підстави говорити про невдалі спроби від-
новити українську державність у першій половині ХХ ст.?».

3. На аркуші паперу запишіть власний висновок: «Основні уроки вітчизняної 
історії 1914–1945 рр.». Обміняйтесь думками в загальному колі. З’ясуйте наяв-
ність (або відмінність) розмаїття щодо зроблених висновків.
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Вступ
 § 1. Друга світова війна в історичній пам’яті
1. Закінчення Другої світової війни

Âіäïîâіäíî äî óãîäè, óêëàäåíîї â Ëîíäîíі 8 ñåðïíÿ 1945 ð. ìіæ óðÿäàìè 
ÑÐÑÐ, ÑØÀ, Âåëèêîї Áðèòàíії і òèì÷àñîâèì óðÿäîì Ôðàíöії, áóëî ñòâî-
ðåíî Ìіæíàðîäíèé âіéñüêîâèé òðèáóíàë – ìіæíàðîäíèé ñóäîâèé îðãàí ç 
ïåðåñëіäóâàííÿ òà ïîêàðàííÿ ãîëîâíèõ âіéñüêîâèõ çëî÷èíöіâ єâðîïåé-
ñüêèõ êðàїí, ÿêі âîþâàëè íà áîöі íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè. Þðèñäèêöії 
Ìіæíàðîäíîãî âіéñüêîâîãî òðèáóíàëó ïіäëÿãàëè òàêі çëî÷èíè, ùî ñïðè÷è-
íÿþòü іíäèâіäóàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü: çëî÷èíè ïðîòè ìèðó, âîєííі çëî-
÷èíè, çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà. Ïåðøèé ìіæíàðîäíèé âîєííèé òðèáóíàë 
âіäáóâàâñÿ â ì. Íþðíáåðã (Íіìå÷÷èíà), ÿêå é äàëî íàçâó îäíîéìåííîìó 
ïðîöåñó íàä êåðіâíèêàìè ãіòëåðіâñüêîї Íіìå÷÷èíè – Íþðíáåðçüêèé ïðîöåñ.

 Воєнний злочин – це порушення законів чи звичаїв війни. До цих порушень 
 належать убивства, катування або відведення в рабство або для інших цілей ци-
вільного населення на окупованій території; убивства або катування військовопо-

лонених; убивства заручників; пограбування громадської або приватної власності; 
безглузде руйнування міст чи сіл; розорення, не виправдане військовою необхідністю, та 
інші злочини.

 § 1. Друга світова війна в історичній пам

Журналістика – це й ремесло, і творчість, і мистецтво. 
Сфери застосування: штатна співпраця зі ЗМІ або фрі-
ланс. Набуває також популярності інтернет-журналістика. 
Необхідні вміння оперативно збирати, аналізувати, якісно 
обробляти та грамотно, доступно подавати актуальну ін-
формацію, яка цікавить сучасне суспільство.

Л. Кир’янова. Портрет 
Юрія Яновського (2008)

 Юрій Яновський (1902–1954) – український поет 
і романіст. Редактор журналу «Українська літера-
тура», військовий журналіст. У 1945 р. – кореспон-

дент на Нюрнберзькому процесі. Свої враження описав у 
нарисах «Листи з Нюрнберга». У 1947 р. опублікував роман 
«Жива вода», за який радянська влада звинуватила пись-
менника у спотворенні радянської дійсності.
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 Злочини проти людства – це вбивства, винищування, поневолення, заслання 
та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного населення до або під час війни, або 
переслідування за політичними, расовими чи релігійними мотивами з метою вчи-

нення або у зв’язку з вчиненням будь-якого злочину, підлягають юрисдикції Трибуналу, 
незалежно від того, чи були ці дії порушенням внутрішнього права країни, де вони були 
вчинені, чи ні.

Ç íàéñòðàøíіøîї âіéíè ÕÕ ñò. ëþäñòâî âèíåñëî íèçêó óðîêіâ:
 Òðåòÿ ñâіòîâà âіéíà íåìîæëèâà òîìó, ùî âîíà çàãðîæóє çíèùåííÿì óñіì 

íàöіÿì і äåðæàâàì;
 íàÿâíіñòü äієâîї ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè є çàïîðóêîþ çàïîáіãàííÿ 

íîâіé ñâіòîâіé âіéíі;
 ðîçâ’ÿçàííÿ áóäü-ÿêîþ äåðæàâîþ ïèòàííÿ âëàñíîї áåçïåêè çà ðàõóíîê 

іíøèõ êðàїí є íåïðèïóñòèìèì;
 íàÿâíіñòü òîòàëіòàðíèõ ðåæèìіâ ç їõíüîþ іäåîëîãієþ òà ìіëіòàðèçìîì, 

іìïåðñüêі àìáіöії, ôîðìóâàííÿ àãðåñèâíèõ âіéñüêîâèõ áëîêіâ ìîæóòü 
ïðèçâåñòè äî íåïîïðàâíèõ ðåçóëüòàòіâ, ÿê öå òðàïèëîñÿ â 1939–1945 ðð.;

 ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ëþäñòâà, çîêðåìà çáåðåæåííÿ ìèðó, ìîæíà ðîçâ’ÿ-
çàòè ëèøå îá’єäíàíèìè çóñèëëÿìè.
Çàäëÿ óíèêíåííÿ ïîäіáíîї òðàãåäії â ìàéáóòíüîìó ëіäåðè ñâіòîâèõ äåð-

æàâ âæèëè çàõîäіâ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè. Іç öієþ 
ìåòîþ â 1945 ð. áóëî ñòâîðåíî Îðãàíіçàöіþ Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ). 
Її öіëÿìè є: ïіäòðèìóâàòè ìіæíàðîäíèé ìèð òà áåçïåêó; ðîçâèâàòè äðóæíі 
âіäíîñèíè ìіæ íàöіÿìè íà îñíîâі ïðèíöèïó ðіâíîïðàâ’ÿ і ñàìîâèçíà÷åííÿ 
íàðîäіâ; çäіéñíþâàòè ñïіâðîáіòíèöòâî äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ ïðîá-
ëåì åêîíîìі÷íîãî, ñîöіàëüíîãî, êóëüòóðíîãî é ãóìàíіòàðíîãî õàðàêòåðó 
òà äëÿ çàîõî÷åííÿ é ðîçâèòêó ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâíèõ ñâî-
áîä; îðãàíіçîâóâàòè é ïîãîäæóâàòè äії íàöіé äëÿ äîñÿ ãíåííÿ öèõ ñïіëüíèõ 
öіëåé.

 Права людини – це сукупність природних і невід’ємних прав, таких як право на 
життя, свободу та особисту недоторканність тощо, що належать людині від її на-
родження і не можуть бути ніким відібрані чи обмежені.

Перейшовши за кодом або посиланням http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
995_015, ви можете ознайомитися з текстом Загальної декларації прав 
 людини, одним з найперших документів, ухвалених на сесії Генеральної 
Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р.

Ó Äåêëàðàöії ïðîãîëîøóєòüñÿ, ùî ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè íå ìîæóòü 
áóòè îáìåæåíі çà îçíàêàìè ñòàòі, ðàñè, êîëüîðó øêіðè, ìîâè, ðåëіãії, ïî-
ëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü, íàöіîíàëüíîãî àáî ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíî-
âîãî ñòàíó. Ñåðåä ïðîãîëîøåíèõ ïðàâ íàéâàæëèâіøèìè є òàêі: ðіâíіñòü 
óñіõ ïåðåä çàêîíîì; ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі; íåäîòîðêàííіñòü îñîáè; íå-
äîïóñòèìіñòü íåïðàâîìіðíîãî âòðó÷àííÿ â îñîáèñòå òà ñіìåéíå æèòòÿ òà 
áåçïіäñòàâíîãî ïîñÿãàííÿ íà íåäîòîðêàííіñòü æèòëà, ÷åñòü і ðåïóòàöіþ 
ëþäèíè; ïðàâî íà ïîëіòè÷íó äіÿëüíіñòü, ïðàöþ òà çàõèñò âіä áåçðîáіòòÿ, íà 
âëàñíіñòü, âіäïî÷èíîê, îñâіòó, ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ, ïðàâî âèїçäó çі ñâîєї 
êðàїíè òà áåçïåðåøêîäíîãî ïîâåðíåííÿ äî íåї, ïðàâî íà ñâîáîäó ïåðåêî-
íàíü і âіëüíå їõ ïîøèðåííÿ.

 Знайдіть у мережі Інтернет електронний ресурс «Компас: посібник з освіти в га-
лузі прав людини за участі молоді». Скориставшись інформацією з ресурсу, під-
готуйте доповідь про можливості залучення молоді до громадських ініціатив. 

Презентуйте її в загальному колі.
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2. Післявоєнна карта світу
Äðóãà ñâіòîâà âіéíà ñïðàâèëà âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ìіæíàðîäíèé ðîçïî-

äіë ñâіòó, çîêðåìà íà ïîëіòè÷íі é ñóñïіëüíі çìіíè, ùî âіäáóâàëèñÿ â íà-
ñòóïíі äåñÿòèëіòòÿ:
 çìіíèëàñÿ ïîëіòè÷íà êàðòà ñâіòó: îäíі äåðæàâè (Íіìå÷÷èíà, Ôіíëÿíäіÿ, 

Óãîðùèíà òà іí.) âòðàòèëè ÷àñòèíè ñâîїõ òåðèòîðіé, іíøі (ÑÐÑÐ, Ïîëüùà, 
Ôðàíöіÿ) – çáіëüøèëè, íà Áëèçüêîìó Ñõîäі âèíèêëà íîâà äåðæàâà Іç-
ðàїëü (1948);

 âіäáóâñÿ ïåðåðîçïîäіë ìіæíàðîäíèõ ñôåð âïëèâó. Ó Äðóãó ñâіòîâó âіéíó 
Íіìå÷÷èíà і ßïîíіÿ âñòóïèëè ÿê ïðîâіäíі ñâіòîâі äåðæàâè, à âèéøëè ç 
íåї ÿê ïåðåìîæåíі. ÑÐÑÐ і ÑØÀ, íàâïàêè, ïіñëÿ 1945 ð. ïåðåòâîðèëèñÿ 
íà íàääåðæàâè;

 ñòîñóíêè ìіæ ÑÐÑÐ і ÑØÀ ðîçâèâàëèñÿ ó ôîðìàòі õîëîäíîї âіéíè, òîáòî 
ïðîòèáîðñòâà çà ñôåðè âïëèâó â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó;

 óòâîðèâñÿ ñîöіàëіñòè÷íèé òàáіð ó Єâðîïі (Ïîëüùà, ÍÄÐ, Áîëãàðіÿ, Óãîð-
ùèíà, ×åõîñëîâà÷÷èíà, Þãîñëàâіÿ, Ðóìóíіÿ, Àëáàíіÿ), ïîòіì â Àçії 
(Êèòàé, Ìîíãîëіÿ, Â’єòíàì, ÊÍÄÐ, Ëàîñ), ó 1959 ð. â Àìåðèöі (Êóáà);

 ÑÐÑÐ і ÑØÀ, âòðó÷àþ÷èñü ó ðîçâèòîê іíøèõ êðàїí, ïðèçâåëè äî їõ 
 ðîçêîëіâ òà óòâîðåííÿ äâîõ Íіìå÷÷èí (ÍÄÐ і ÔÐÍ), äâîõ Êîðåé (ÊÍÄÐ 
і Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ), äâîõ Â’єò-
íàìіâ (Ïіâäåííîãî і Ïіâíі÷íîãî), 
óòâîðèëîñÿ і äâà Êèòàї (ÊÍÐ і 
Òàéâàíü);

 ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. âіäáóâñÿ 
ðîçïàä êîëîíіàëüíîї ñèñòåìè, íà 
ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó ç’ÿâèëàñÿ 
âåëèêà êіëüêіñòü íåçàëåæíèõ äåð-
æàâ â Àôðèöі, Àçії, Îêåàíії, Ëà-
òèíñüêіé Àìåðèöі.
Іñíóє äóìêà, ùî â ïåðіîä õîëîäíîї âіéíè ÑÐÑÐ і ÑØÀ óòðèìàëèñÿ âіä 

ÿäåðíèõ óäàðіâ ÷åðåç ñòðàõ âçàєìíîãî çíèùåííÿ. ßêùî öå òàê, òî ÿäåðíà 
çáðîÿ çðîáèëà âàæëèâèé, õî÷à і ïàðàäîêñàëüíèé, âíåñîê ó ñïðàâó ìèðó.

?  Чи є підстави для висновків про приреченість і безперспективність намірів устано-
вити світове панування? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

3. Війна в пам’яті народу
 Історична пам’ять – це здатність людського розуму зберігати індивідуальний і 

колективний досвід міжлюдських взаємин і формувати на його підставі уявлення 
про історію як таку та своє місце в ній. Історична пам’ять необхідна для соціальної 

ідентифікації особистості та спільноти.

Âëàñíó ïàì’ÿòü ïðî Äðóãó ñâіòîâó âіéíó ñôîðìóâàëè ìàéæå âñі êðàїíè-ó÷àñ-
íèöі. Ôîðìóâàííÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі íàâêîëî êîæíîї ç íàöіîíàëüíèõ êîíöåï-
öіé âіäáóâàëîñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîєäíàííÿ îá’єêòèâíèõ іñòîðè÷íèõ  ôàêòіâ, 
ñóá’єêòèâíèõ ïîãëÿäіâ, íàöіîíàëüíîї ìіôîëîãії òà ïðîïàãàíäè, çàìîâ÷óâàííÿ 
íåïðèâàáëèâèõ ñòîðіíîê. Ñåðåä ïîïóëÿðèçîâàíèõ îáðàçіâ:  Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ÿê 
æåðòâà âіðîëîìíîãî íàïàäó ôàøèñòіâ, ÑØÀ – ÿê âèðіøàëüíèé ÷èííèê ïåðå-
ìîãè ó Äðóãіé ñâіòîâіé, Ïîëüùà – ÿê ðîçäåðòà äâîìà іìïåðіÿìè êðàїíà òîùî.

Â Óêðàїíі îñîáëèâіñòü іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі ïðî âіéíó ïðîÿâëÿëàñÿ â òîìó, 
ùî âîíà âіä ïî÷àòêó áóëà ðîçäâîєíîþ: ðàäÿíñüêî-ðîñіéñüêîþ (ó ðóñëі êîí-
öåïòó «Âåëèêîї Âіò÷èçíÿíîї âіéíè 1941–1945 ðð.» ÿê ñêëàäîâîї Äðóãîї ñâі-
òîâîї âіéíè) òà óêðàїíñüêî-єâðîïåéñüêîþ.
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Ïіñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ ó íîâîñòâîðåíèõ äåðæàâàõ ïîñòàëà íàãàëüíà ïî-
òðåáà â íîâіé іäåîëîãії, à òàêîæ ó òâîðåííі íîâîї іäåíòè÷íîñòі. Ðîçñåêðå-
÷åííÿ ïðèõîâóâàíîї â ðàäÿíñüêèé ÷àñ іíôîðìàöії ïðî ïåðåáіã ïîäіé Äðóãîї 
ñâіòîâîї âіéíè â Óêðàїíі ñïðè÷èíèëî ïåðåòâîðåííÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі íà 
«ïîëå áèòâè», ùî ðîç êîëþâàëî óêðàїíñüêå ñóñïіëüñòâî. Ïðîöåñ ïîðîçó-
ìіííÿ ñóñïіëüñòâà ñòàâ íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ.

 Примирення історичних пам’ятей необхідне Україні, без нього неможливо ство-
рити єдину політичну націю та забезпечити суспільний поступ.

Є. Захаров, правозахисник

?  Спробуйте пояснити, чому українському суспільству необхідне примирення істо-
ричних пам’ятей.

Âіäïîâіäíî äî îôіöіéíîї ïîçèöії íàøîї äåðæàâè Äðóãó ñâіòîâó âіéíó ìè 
ðîçãëÿäàєìî ÿê òðàãåäіþ òà ãóìàíіòàðíó êàòàñòðîôó, ÿêà êîøòóâàëà æèòòÿ 
ìіëüéîíàì ëþäåé, çàâäàëà íåïîïðàâíèõ âòðàò öèâіëіçàöії òà êóëüòóðі. Ñëіä 
ç îäíàêîâîþ ïîøàíîþ ãîâîðèòè ÿê ïðî ñîëäàòіâ ×åðâîíîї àðìії, òàê 
і ïðî âîÿêіâ Óêðàїíñüêîї ïîâñòàíñüêîї àðìії òà åòíі÷íèõ óêðàїíöіâ ó ñêëàäі 
іíøèõ àðìіé – ó÷àñíèêіâ àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії.

 Єдність України в Другій світовій війні – у різноманітності. Слід враховувати до-
свід і приклади різних регіонів. Для різних регіонів України війна тривала різний 
час. Найдовше це було в Галичині – з 1939 до 1949 року. Причому в той час через 

Україну проходили численні лінії розлому (політичні, ідеологічні, релігійні тощо), і тому 
було кілька війн, які тривали одночасно.

Я. Грицак, історик
?  Чи погоджуєтеся ви з думкою історика? Відповідь обґрунтуйте.

 Навчальний проект «Друга світова війна в історичній пам’яті українців та ін-
ших європейців: спільне й відмінне».

1. Об’єднайтеся у групи та оберіть країну – учасницю Другої світової війни, яку будете 
представляти. 2. Оберіть описові портрети, відмінні за сукупністю критеріїв: гендер, на-
ціональність, вік, місце народження, професійна діяльність, громадсько-політичні пере-
конання. 3. Скориставшись знаннями про основні події Другої світової війни, підготуйте 
«спогади-розповіді» з позиції особи, яку ви представляєте. 4. Прослухавши «спогади» 
всіх учасників проекту, зробіть узагальнення про спільний і відмінний досвід пережи-
вання трагедії представниками різних груп населення.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Поставте події в хронологічній послідовності: створення 
ООН, закінчення Другої світової війни, ухвалення Загальної декларації прав лю-
дини, Нюрнберзький процес.

Інформаційну. Знайдіть у тексті параграфа інформацію про права і свободи 
людини, проголошені в Загальній декларації прав людини, і складіть таблицю 
за поняттями: цивільні права, політичні права, економічні права, соціальні права, 
культурні права.

Логічну. Сформулюйте висновок про міжнародне становище у світі після 
Другої світової війни. Побудуйте речення, використовуючи терміни: Нюрнбер-
зький процес, воєнний злочин, злочин проти людства, ООН, права людини.

Мовленнєву. Наведіть приклади політичних і суспільних змін, що стали на-
слідком Другої світової війни.

Аксіологічну. Висловте свою позицію щодо формування історичної пам’яті 
про Другу світову війну в Україні. Поясніть наявність спільних і відмінних думок.
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 § 2. Загальні тенденції світової історії
1. Перехід від індустріального суспільства до постіндустріального

XX ñò. íàçèâàþòü íàéäèíàìі÷íіøèì çà âñþ іñòîðіþ ëþäñòâà. Ïðîöåñè 
îíîâëåííÿ, àáî ìîäåðíіçàöії, âіäáóâàëèñÿ â óñіõ êðàїíàõ ñâіòó. Ó íàéáіëüø 
ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ó 1970-òі ðð. ñòàâñÿ ïåðåõіä âіä іíäóñòðіàëüíîї åïîõè 
äî ïîñòіíäóñòðіàëüíîї. Êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ïåðñîíàëüíі êîìï’þ òåðè, âі-
äåîäèñêè òà çàïèñóâàëüíà àïàðàòóðà óâіéøëè â ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ëþäåé.

Íîâå ñóñïіëüñòâî îäåðæàëî êіëüêà âàðіàíòіâ íàçâè. Êðіì áіëüø âіäîìîãî 
òåðìіíà «ïîñòіíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî» ç’ÿâèëèñÿ òåðìіíè «іíôîðìàöіéíå 
ñó ñïіëüñòâî», «òåõíîòðîííå ñóñïіëüñòâî», «íàóêîâå ñóñïіëüñòâî», «ñóïåðіí-
äóñòðіàëüíà öèâіëіçàöіÿ» òà іí.

Òèïè ñóñïіëüñòâà

Òèï 
ñóñïіëüñòâà Õàðàêòåðíі ðèñè

Òðàäèöіéíå 
(äîіíäóñòðіàëüíå)

íàòóðàëüíå ãîñïîäàðñòâî  äîìіíóâàííÿ ñіëüñüêîãî íàñå-
ëåííÿ  âåëèêà ðîëü ðåëіãії  ñëàáêèé ðîçâèòîê íàóêîâèõ 
çíàíü

Іíäóñòðіàëüíå ìàøèííå âèðîáíèöòâî  íàöіîíàëüíà ñèñòåìà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ  âіëüíèé ðèíîê  äîìіíóâàííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ  
âåëèêà ðîëü íàóêè òà îñâіòè

Ïîñòіíäóñòðіàëü -
 íå

çíàííÿ òà іíôîðìàöіÿ  íàóêà – âèðîáíè÷à ñèëà ñóñïіëüñòâà 
 íîâі òåõíîëîãії  íàóêîєìíà òà іíôîðìàöіéíà ïðîäóêöіÿ

?  Використовуючи таблицю, сформулюйте висновок про трансформації, що спричи-
нили процес переходу від одного типу суспільства до іншого.

 Постіндустріальне суспільство – це суспільство, в економіці якого переважає 
інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією 
знань, з високою часткою у ВВП високоякісних та інноваційних послуг.

Ãîëîâíà îñîáëèâіñòü ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà – öåíòðàëüíà ðîëü 
çíàíü і, âіäïîâіäíî, їõíіõ íîñіїâ. Îñíîâíèì ôàêòîðîì, ùî âèçíà÷àє ñòàíî-
âèùå ëþäèíè â ïîñòіíäóñòðіàëüíîìó ñóñïіëüñòâі, її ñîöіàëüíèé ñòàòóñ, ñòàє 
íå âëàäà, çåìëÿ àáî êàïіòàë, à çäàòíіñòü ëþäèíè ïåðåòâîðþâàòè іíôîðìà-
öіþ íà çíàííÿ òà âèêîðèñòîâóâàòè їõ. Ôîðìóâàííÿ ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî 
ñóñïіëüñòâà âіäáóëîñÿ â îñíîâíîìó çàâäÿêè íàóêîâî-òåõíі÷íіé ðåâîëþöії.

 Науково-технічна революція (НТР) – це докорінні зміни у взаємодії людини й 
природи, а також у системі продуктивних сил та техніко-економічних відносин 
(технологічного способу виробництва).

Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ÍÒÐ є óíіâåðñàëüíіñòü і ïðèñêîðåííÿ íàóêîâî-òåõ-
íі÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Ñóòíіñòü ÍÒÐ õàðàêòåðèçóєòüñÿ áàãàòüìà ïîêàçíèêàìè:
 ïåðåòâîðåííÿ â íàóöі: êіáåðíåòèçàöіÿ, ìàòåìàòèçàöіÿ, êîñìіçàöіÿ, åêî-

ëîãіçàöіÿ, ïîñèëåííÿ îðієíòàöії íà ëþäèíó òà іí.;
 çìіíè â òåõíіöі: àâòîìàòèçàöіÿ âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ òà ïîøèðåííÿ 

åëåêòðîííèõ îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí;
 íîâі êðèòåðії åôåêòèâíîї äіÿëüíîñòі ïðàöіâíèêà: ïåðåâàãà ðîçóìîâèõ çó-

ñèëü, äóõîâíèõ çäіáíîñòåé ëþäèíè â îðãàíіçàöії é óïðàâëіííі âèðîáíè-
öòâîì, âèñîêèé ðіâåíü îñâіòè òà êâàëіôіêàöії;

 § 2. Загальні тенденції світової історії § 2. Загальні тенденції світової історії
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 çìіíà ïðåäìåòіâ ïðàöі, ïîÿâà ïðèíöèïîâî íîâèõ âèäіâ ìàòåðіàëіâ;
 âіäêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ íîâèõ âèäіâ åíåðãії: ÿäåðíîї, Ñîíöÿ, îêåàí-

ñüêèõ ïðèïëèâіâ, ïіäçåìíîãî òåïëà Çåìëі òîùî;
 ðîçâèòîê íîâіòíіõ òåõíîëîãіé, ÿêèì âëàñòèâі ìàëîâіäõîäíіñòü, çðîñ-

òàííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі â äåñÿòêè ðàçіâ, âèñîêà ÿêіñòü ïðîäóêöії, 
åêîëîãі÷íà ÷èñòîòà òîùî;

 óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì і ìåòîäіâ îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà é ïðàöі;
 âèáóõîïîäіáíå çðîñòàííÿ êіëüêîñòі іíôîðìàöії.

ÍÒÐ âåëèêîþ ìіðîþ ñïðèÿëà çáëèæåííþ íàñåëåííÿ âñіõ êîíòèíåíòіâ. 
Âîäíî÷àñ âîíà ïîðîäèëà é çàãîñòðèëà íèçêó ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì.

Інтенсивний 
і прискорений 

науково-технічний 
розвиток

+ =
Особливості 
й протиріччя 

сучасного політичного 
та економічного розвитку 
світового співтовариства

Зростання 
глобальних проблем 
і порушення у світі 

геополітичної рівноваги 
та стабільності

 Глобальні проблеми людства – це комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають 
життєві інтереси всіх народів світу і вимагають для свого розв’язання колективних 
зусиль світової спільноти. Від розв’язання глобальних проблем залежить подаль-

ший прогрес людства та збереження цивілізації.

Ãëîáàëüíі ïðîáëåìè ïîðîäæóþòüñÿ ÷åðåç íåðіâíîìіðíіñòü ðîçâèòêó ðіç-
íèõ ãàëóçåé æèòòÿ ñó÷àñíîãî ëþäñòâà і ÷åðåç ïðîòèðі÷÷ÿ, ùî âèíèêàþòü 
ó ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòèêî-іäåîëîãі÷íèõ, ñîöіîïðèðîäíèõ òà іíøèõ 
âіäíîñèíàõ ëþäåé. Ãëîáàëüíі ïðîáëåìè âçàєìîïîâ’ÿçàíі, îõîïëþþòü óñі 
ñòîðîíè æèòòÿ ëþäåé і ñòîñóþòüñÿ âñіõ êðàїí.

Ó ñåðïíі 2015 ð. íà êîíôåðåíöії ÎÎÍ ëіäåðè 193 êðàїí óõâàëèëè 17 ãëî-
áàëüíèõ öіëåé ñòàëîãî ðîçâèòêó. Ñåðåä íèõ – íàéáіëüø íàãàëüíі ïðîáëåìè 
ëþäñòâà, ÿêі âîíî íàìàãàєòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè âïðîäîâæ òèñÿ÷îëіòü.

Глобальні цілі
сталого розвитку

ні
бідності

відновлювальна 
енергія

гідна праця
та економічне 
зростання

збереження 
морських 
екосистем

збереження 
екосистем 
суші

партнерство 
заради стійкого 
розвитку

мир та 
справедливість

інновації та 
інфраструктура

сталий розвиток 
міст та спільнот

ні
голоду

гарне
здоров’я

якісна
освіта

гендерна
рівність

ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ
сталого розвитку

зменшення 
нерівності

боротьба зі 
зміною клімату

відповідальне 
споживання

чиста вода 
та належні 
санітарні умови

 Розв’язання глобальних проблем здається нам недосяжним, проте кожен може зро-
бити крок на шляху до стабільного розвитку суспільства. Подумайте, що саме ви мо-
жете зробити для України, щоб вона відповідала стандартам високорозвинених країн.



Вступ

12

Знайдіть у мережі Інтернет інформацію з теми «Що загрожує стабільному і безпеч-
ному існуванню сучасного світу». Обміняйтеся отриманими відомостями в загальному 
колі.

2. Періодизація історії України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Ïåðіîäèçàöіÿ іñòîðії – öå ñïîñіá óïîðÿäêóâàííÿ іíôîðìàöії ùîäî іñòî-

ðè÷íèõ ïðîöåñіâ і ïîäіé, ùî äîçâîëÿє ïîãëÿíóòè íà іñòîðіþ ïіä ïåâíèì 
êóòîì çîðó, ïåðåäóñіì ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîãî, åêîíîìі÷íîãî òà ïîëіòè÷íîãî 
ðîçâèòêó.

Ïåðіîäèçàöіÿ іñòîðії Óêðàїíè 
äðóãîї ïîëîâèíè ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.

1945–1953 рр. – Україна в перші 
повоєнні роки

1953–1964 рр. – Україна в умовах 
десталінізації

1965–1985 рр. – Україна в період 
загострення кризи радянської системи

1985–1991 рр. – Відновлення 
незалежності України

1991–2004 рр. – Становлення України 
як незалежної держави

З 2005 р. – У пошуках 
нової України

21

43

65

?  Який підхід, на вашу думку, застосовано вище для періодизації історії України дру-
гої половини ХХ – початку ХХІ ст.? Запропонуйте свої підходи в періодизації. Власну 
позицію обґрунтуйте.

3. Особливості курсу історії України 1945–2019 рр. 
Ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ öüîãî êóðñó є ñêëàäíèé і áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ 

ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї íàöії, її äіÿëüíіñòü ó äåðæàâíіé, ïîëіòè÷íіé, ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íіé, äóõîâíіé ñôåðàõ âіä ÷àñó çàêіí÷åííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї 
âіéíè ïî ñüîãîäåííÿ, êîëè Óêðàїíà ïåðåñòàëà áóòè ðåãіîíîì òîòàëіòàðíîї 
ðîñіéñüêî-ðàäÿíñüêîї іìïåðії і êîíñòèòóþâàëàñÿ ÿê ñóâåðåííà і íåçàëåæíà, 
äåìîêðàòè÷íà, ñîöіàëüíà, ïðàâîâà äåðæàâà. Öåé ïåðіîä іñòîðії Óêðàїíè 
 ðîçãëÿäàòèìåìî â òіñíîìó âçàєìîçâ’ÿçêó ç ãëîáàëüíèìè іñòîðè÷íèìè ïðî-
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öåñàìè, ùî íàäàñòü ìîæëèâіñòü âñåáі÷íî ðîçâèâàòè іñòîðè÷íå, êðèòè÷íå òà 
òâîð÷å ìèñëåííÿ, ðîçóìіòè çàãàëüíèé õіä іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, ïðîáëåìè, 
ùî ñòîÿòü ïåðåä íàøîþ êðàїíîþ òà ñâіòîì.

Ìåòà êóðñó: ñïðèÿòè îòðèìàííþ çíàíü ç іñòîðії Áàòüêіâùèíè, ôîð-
ìóâàííþ íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîї іäåíòè÷íîñòі, ïàòðіîòè÷íîãî ñâіòîãëÿäó, 
àêòèâíîї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії, ðîçóìіííÿ іñòîðії òà êóëüòóðè ñîáîðíîї 
Óêðàїíè â êîíòåêñòі іñòîðè÷íîãî ïðîöåñó.

Çàâäàííÿ êóðñó ñïðÿìîâàíî íà íàáóòòÿ ñèñòåìíèõ çíàíü ïðî ôàêòè, ïî-
äії, ÿâèùà, òåíäåíöії â Óêðàїíі òà ñâіòі ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ – íà ïî÷àòêó 
ÕÕІ ñò.; ïîãëèáëåííÿ іíòåðåñó äî іñòîðії, ðîçâèòîê çäіáíîñòåé òà âìіíü, 
íåîáõіäíèõ äëÿ ðîçóìіííÿ ñó÷àñíèõ âèêëèêіâ; ñïîíóêàííÿ äî óñâіäîì-
ëåííÿ íàöіîíàëüíîãî іíòåðåñó, íåîáõіäíîñòі çàõèñòó ñóâåðåíіòåòó, òåðèòî-
ðіàëüíîї öіëіñíîñòі ñâîєї äåðæàâè â óìîâàõ ðåàëüíèõ âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèõ, 
іíôîðìàöіéíèõ òà іíøèõ âèêëèêіâ.

Ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ïåðåäáà÷àє íå ëèøå îïàíóâàííÿ òåî-
ðåòè÷íèõ çíàíü, àëå é íàâ÷àííÿ ðåàëіçàöії їõ â ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі, 
çîêðåìà äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü àáî ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé.

Історія як наука. Вивчає минуле людства в усьому його різноманітті. Кожен зна-
вець своєї справи спеціалізується на конкретному напрямку. Цікава праця в бібліо-
теках, архівах і сховищах, виставкових залах і запасниках музеїв. Місце роботи – на-
уково-дослідні інститути, музеї, архіви, бібліотеки та меморіальні комплекси. Щоб не 
опинитися в полоні фейків і міфологем, користуйтеся вебсайтами документальної 
історії, блогами відомих істориків, матеріалами публічно-історичних проектів («Іс-
торична правда», «Лікбез. Історичний фронт», «Україна модерна»).

Знайдіть у мережі Інтернет сайт Інституту історії України НАН України та озна-
йомтеся з науковими публікаціями з різноманітних тем.

Формуємо компетентності

Логічну. 1. Сформулюйте висновок про особливості розвитку людського су-
спільства у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Під час відповіді розкрийте 
зміст понять: постіндустріальне суспільство, НТР, глобалізація, глобальні 
проблеми людства. 2. Чи можна розцінювати Другу світову війну як глобальну 
політичну кризу? Поясніть свою думку. 3. Чи можлива Третя світова війна і якими 
наслідками вона може загрожувати людству?

Інформаційну. Використовуючи інфографіку (с. 11), узагальніть інформацію 
про глобальні проб леми людства. Систематизуйте їх за групами: політичні, еко-
номічні, демографічні, соціальні та екологічні проблеми. Кожну з груп доповніть 
самостійними прикладами.

Хронологічну. Скориставшись хронологією основних дат періоду, що ви-
вчається (розміщені на форзацах), розподіліть дати відповідно до періодиза-
ції історії України, запропонованої в тексті параграфа. Проаналізуйте отримані 
результати.

Аксіологічну. Прочитайте висловлювання: 1. «Кожна історія є донькою свого 
часу. Мало того, немає історії. Є історики» (Л. Февр, історик); 2. «Трагедія історії 
не в боротьбі правди проти неправди, а в боротьбі різних правд» (Г. Гегель, фі-
лософ). Як ви розумієте ці тези? Що, на вашу думку, у них важливого? Чи згодні 
ви з авторами?

Мовленнєву. Складіть розповідь  про найбільш пам’ятні події в житті укра-
їнців після Другої світової війни. Скористайтеся допомогою людей старшого 
покоління.
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 § 3. Україна в системі міжнародних відносин
1. Україна – співзасновниця ООН

Êîíñòèòóöіéíі çìіíè â ÑÐÑÐ, çäіéñíåíі íà ïіäñòàâі çàêîíó «Ïðî íàäàííÿ 
ñîþçíèì ðåñïóáëіêàì ïîâíîâàæåíü ó ãàëóçі çîâíіøíіõ çíîñèí òà ïðî ïåðåòâî-
ðåííÿ ó çâ’ÿçêó іç öèì Íàðîäíîãî êîìіñàðіàòó çàêîðäîííèõ ñïðàâ іç çàãàëü-
íîñîþçíîãî â ñîþçíî-ðåñïóáëіêàíñüêèé Íàðîäíèé êîìіñàðіàò» (5 ëþòîãî 
1944 ð.), çàäåêëàðóâàëè ïðàâî âñіõ ðåñïóáëіê ÑÐÑÐ âñòóïàòè ó ïðÿìі çíî-
ñèíè ç іíîçåìíèìè äåðæàâàìè, óêëàäàòè óãîäè òà îáìіíþâàòèñÿ äèïëîìà-
òè÷íèìè òà êîíñóëüñüêèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè. Ó ðåçóëüòàòі òіëüêè äâі 
ðåñïóáëіêè ÑÐÑÐ ôîðìàëüíî îòðèìàëè òàêå ïðàâî (ÓÐÑÐ і ÁÐÑÐ), і ç 1945 ð. 
Óêðàїíà âæå áðàëà ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíî-äîãîâіðíèõ âіäíîñèíàõ.

Àêòèâíó іíòåãðàöіþ ñîþçíèõ ðåñïóáëіê ó ñâіòîâå ñïіâòîâàðèñòâî îáó-
ìîâëåíî áàæàííÿì óðÿäó ÑÐÑÐ îòðèìàòè äîäàòêîâі ãîëîñè â ÎÎÍ, ïîñè-
ëèòè âïëèâ ÑÐÑÐ íà ñâіòîâó ïîëіòèêó òà ñòâîðèòè îìàíëèâå âðàæåííÿ ïðî 

 § 3. Україна в системі міжнародних відносин

Україна в перші повоєнні роки

Розділ 1

Делегація УРСР. Стоять 
(зліва направо): Леонід 
Новиченко, Ніколас 
Лукін, Марія Шапарєва, 
Майкл Шаляпін, Петро 
Удовиченко. Сидять (зліва 
направо): Петро Погребняк, 
Микола Петровський, Іван 
Сенін, Дмитро Мануїльський 
(голова), Олександр 
Палладін, Володимир 
Бондарчук, Олексій Война. 
Сан-Франциско, США, 
ООН (1945)
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ñïðàâæíіé ñóâåðåíіòåò ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáëіê, і öèì íіâåëþâàòè áîðîòüáó 
óêðàїíöіâ çà íåçàëåæíіñòü.

Ïðàâîâîþ ïіäñòàâîþ äëÿ âñòóïó ÓÐÑÐ â ÎÎÍ ñòàëî ðіøåííÿ Âèêîíêîìó 
Ìіæíàðîäíîї óñòàíîâ÷îї êîíôåðåíöії ÎÎÍ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî âіä 30 êâіòíÿ 
1945 ð. Ïіñëÿ îôіöіéíîãî âèçíàííÿ ÓÐÑÐ óñіìà êðàїíàìè – çàñíîâíèöÿìè 
ÎÎÍ іç 6 òðàâíÿ 1945 ð. її äåëåãàöіÿ âêëþ÷èëàñÿ â ðîáîòó Óñòàíîâ÷îї êîí-
ôåðåíöії. Ïðåäñòàâíèêè äåëåãàöії ÓÐÑÐ Ä. Ìàíóїëüñüêèé, Î. Ïàëëàäіí, 
Â. Áîíäàð÷óê, І. Ñåíіí, Ï. Ïîãðåáíÿê, Ì. Ïåòðîâñüêèé áóëè îáðàíі äî ðî-
áî÷èõ îðãàíіâ Óñòàíîâ÷îї êîíôåðåíöії òà áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáöі 
Ñòàòóòó ÎÎÍ.

Олександр Палладін

Біохімія. Одна з найперспективніших наук. В основі роботи 
біохіміка лежить вивчення хімічних процесів, які перебіга-
ють у клітинах живих організмів. Необхідні глибокі знання з 
мікробіології, ботаніки, фізіології. Місце праці: науково-до-
слідні лабораторії, фармакологічні підприємства, сільське 
господарство тощо.

 Олександр Палладін (1885–1972) – учений, громад-
ський діяч, один з основоположників вітчизняної біо-
логічної хімії, засновник низки актуальних наукових 

напрямів, що стали основою сучасної біохімії і молекулярної 
біології, теоретичної та практичної медицини. Серед них біо-
хімія нервової діяльності (нейрохімія), м’язової діяльності, 
харчування, зокрема біохімія вітамінів.

 Навчальний проект «Україна для ООН. ООН для України».  
1. Об’єднайтеся у дві групи. 2. 1-ша група: складіть історичні портрети представників 
української делегації – учасників розробки Статуту ООН. З’ясуйте осо бистий внесок 

кожного з делегатів у процес творення ООН та її подальшу діяльність. 2-га група: знайдіть 
у мережі Інтернет інформацію «ООН та громадські організації – Представництво ООН 
в Україні» і проаналізуйте різні формати можливостей для молоді брати участь в іні ціативах 
ООН. 3. Презентуйте навчальні проекти в загальному колі та обговоріть їх.

2. Участь УРСР у міжнародних організаціях
Îñíîâíà çîâíіøíüîïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü ÓÐÑÐ ó ïîâîєííèé ÷àñ ðîçãîð-

íóëàñÿ íà ïîëÿõ ÎÎÍ. ßêùî ðàíіøå ó÷àñòü Óêðàїíè â ìіæíàðîäíîìó ñïіë-
êóâàííі îáìåæóâàëàñÿ ëèøå êóëüòóðíèì ôîðìàòîì (êíèæêîâі îáìіíè, 
çâ’ÿçêè â ãàëóçі êóëüòóðè òà íàóêè), òî ç 1945 ð. ìіæíàðîäíå ñïіâðîáіòíè-
öòâî ïîøèðèëîñÿ òàêîæ íà ñôåðó äèïëîìàòії.

ÓÐÑÐ íàáóëà ïðàâà ó÷àñòі â äіÿëüíîñòі ãîëîâíèõ іíñòèòóöіé, ÿêі âõî-
äèëè äî ñèñòåìè ÎÎÍ. 

Система Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Генеральна 
Асамблея

Рада 
Безпеки

Економічна 
та Соціальна 

Рада
Рада 

з Опіки
Міжнародний 

Суд Секретаріат

Äіÿëüíіñòü ÓÐÑÐ ó ðîáîòі ÎÎÍ ïîëÿãàëà â ðîçðîáëåííі ïðîåêòіâ ðåçîëþ-
öіé і ðіøåíü ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü ìіæíàðîäíîãî õàðàêòåðó, âíåñåííі ïî-
ïðàâîê äî ïðîåêòіâ ðåçîëþöіé òà ðіøåíü, ïðîïîíóâàííі ïèòàíü äî ðîçãëÿäó, 
ó÷àñòі â äèñêóñіÿõ ç îáãîâîðþâàíèõ ïèòàíü, âèñòóïàõ íà çàñіäàííÿõ îðãà-
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íіâ іç çàÿâàìè òà ïðîïîçèöіÿìè, ïіäïèñàííі êîíâåíöіé, óãîä і äîãîâîðіâ ó 
ìåæàõ ÎÎÍ, ó÷àñòі â ãîëîñóâàííÿõ òîùî.

Íà І ñåñії Ãåíåðàëüíîї Àñàìáëåї ÎÎÍ (1946) Ä. Ìàíóїëüñüêîãî îáðàëè 
ãîëîâîþ Ïåðøîãî êîìіòåòó ç ïîëіòè÷íèõ ïèòàíü і ïðîáëåì áåçïåêè. Íà 
ІІІ ñåñії Ãåíåðàëüíîї Àñàìáëåї (1948) ÓÐÑÐ ñòàëà ÷ëåíîì Êîìіñії ç àòîìíîї 
åíåðãії òà Êîìіñії ç êîíòðîëþ çà îçáðîєííÿì. Ó 1946 ð. ÓÐÑÐ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî â Åêîíîìі÷íіé òà Ñîöіàëüíіé Ðàäі. Ó 1948 ð. Óêðàїíó îáðàëè íå-
ïîñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ íà äâîðі÷íèé òåðìіí.

Ïåðåáóâàþ÷è â ñòàòóñі ñîþçíîї ðåñïóáëіêè, ÓÐÑÐ îòðèìàëà ìîæëèâіñòü 
çíîñèí іç çîâíіøíіì ñâіòîì, à ïðè÷åòíіñòü äî ñòâîðåííÿ ÎÎÍ іñòîòíî çìіö-
íèëà ìіæíàðîäíі ïîçèöії Óêðàїíè. Äî 1953 ð. ÓÐÑÐ ïåðåáóâàëà ó ñêëàäі 
ëèøå äåâ’ÿòè ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé òà їõíіõ îðãàíіâ, à âæå íà ñі÷åíü 
1960 ð. âîíà áóëà ÷ëåíîì 31 ìіæíàðîäíîї îðãàíіçàöії òà ó÷àñíèêîì 67 ìіæ-
íàðîäíèõ äîãîâîðіâ, óãîä, êîíâåíöіé, ïðîòîêîëіâ.

 Участь у багатосторонній дипломатії була для УРСР чи не єдиним каналом здій-
снення її міжнародної правосуб’єктності. Членство в міжнародних організа-
ціях стало підґрунтям визнання де-юре й де-факто суверенності України в 

майбутньому.
О. Шкуратенко, дослідниця історії права

 Ми переконані, що навіть підконтрольна Москві дипломатія УРСР високою мірою 
сприяла поширенню потрібної інформації про Україну, зокрема в Європі. Річ у тім, 
що з кожним роком, який віддаляв Українську РСР від вступу до ООН, коло дипло-

матичних зусиль ставало дедалі ширшим.
Є. Камінський, історик

3. Установлення кордонів УРСР із сусідніми державами

16 серпня 1945 р. – 
Договір між СРСР 

і Польською Народною 
Республікою 

про державний кордон 

10 лютого 1947 р. – Радянсько-
румунський договір (у межах 
Паризьких мирних договорів, 

підписаних країнами – членами 
ООН, зокрема УРСР)

Відповідно до Договору про дружбу, 
взаємодопомогу і повоєнне 

співробітництво між СРСР і ПНР 
(21 квітня 1945 р.), кордон установлювався 
по «лінії Керзона» з відхиленнями на схід 
на 5–8 км, в окремих місцях до 17–30 км

До УРСР відходили Північна Буковина, 
Хотинщина, Ізмаїльщина 

(закріплювалися кордони 1940 р.)

29 червня 1945 р. – 
Договір між 

СРСР і Чехословацькою 
Республікою 

про Закарпатську Україну

Закарпатська Україна (Підкарпатська 
Русь) виходила зі складу Чехосло  ваць кої 

Республіки (ЧСР) та включалась до складу 
УРСР. Кордоном між СРСР і ЧСР визнавався 
кордон, що існував до 29 вересня 1938 р. між 

Словаччиною та Закарпатською Україною

9 вересня 1944 р. – 
Люблінська угода між УРСР 

і Польським комітетом 
національного визволення

Частину українських етнічніх земель 
(Підляшшя, Холмщину, Надсяння, 

Лемківщину), де проживало від 600 тис. до 
800 тис. українців, визнано територією Польщі
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?  Знайдіть і покажіть на карті 2 (с. 217) кордони, зафіксовані вищезазначеними між-
народними договорами. Поміркуйте: 1) яка мета підписання цих документів; 2) які на-
слідки вони мали для населення, що проживало на цих територіях. 

 30 червня 1945 р. Верховна Рада УРСР ухва-
лила закон «Про возз’єднання Закарпатської 
України з Радянською Україною». 22 січня 1946 р. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР приєднану до 
України територію проголошено Закарпатською об-
ластю у складі УРСР. Вона становила 12,9 тис. км2, чи-
сельність населення – 0,9 млн осіб.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïîâîєííîãî âðåãóëþâàííÿ 
êîðäîíіâ òåðèòîðіÿ ÓÐÑÐ çáіëüøèëàñÿ íà 
110 òèñ. êì2, ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çðîñëà 
ìàéæå íà 7 ìëí îñіá. Ðàçîì ç òèì ÷àñòèíà 
óêðàїíñüêèõ åòíі÷íèõ çåìåëü çàëèøèëàñÿ ó ñêëàäі іíøèõ äåðæàâ.

 1. Ознайомтеся з інформацією зі схеми (c. 16) та рубрики «Енциклопедія» і проана-
лізуйте хронологію документів щодо створення Закарпатської області. 2. Користу-
ючись інформацією з рубрики «Погляд дослідника» і сюжетними фотографіями, 

поміркуйте: 1) як СРСР розв’язав проблему приєднання території Закарпаття до України; 
2) які технології було використано; 3) як місцеве населення сприймало ситуацію з при-
єднанням до УРСР. 3. Знайдіть у мережі Інтернет на сайті «Територія терору» у рубриці 
«Публікації» інформацію «Радянські репресії проти угорців Закарпаття у 1944–1945 рр.» 
та ознайомтеся з нею. Чому угорців і німців, що проживали на Закарпатті, у 1944–1945 рр. 
ра дянська влада розцінювала як «неблагонадійні» національні меншини. Порівняйте 
їхнє становище зі становищем представників інших національностей, що тут проживали. 
4. Самостійно знайдіть інформацію про становище румунів у Буковині в цей період.

1

4

2

3

1 – Військовослужбовці Червоної армії роздають селянам зерно (жовтень 1944 р.). 
2 – Жителі с. Чинадієве зустрічають радянських воїнів (жовтень 1944 р.). 3 – Жителі 

м. Мукачеве читають перші номери газети «Закарпатська правда» (листопад 
1944 р.). 4 – Демонстрація жителів м. Мукачеве на честь підписання Маніфесту про 

возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною (листопад 1944 р.)
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 У жовтні 1944 р. закарпатський регіон... опинився в центрі уваги Чехословацької 
республіки, що прагнула відновити своє управління, і Радянського Союзу, який 
шляхом приєднання цієї території прагнув створити певний плацдарм для поши-

рення власного впливу в Центральній та Західній Європі. В умовах, коли територія За-
карпаття перебувала під фактичним контролем радянських військ, що підтримували 
лідерів Закарпатської України та їх прагнення до возз’єднання з УРСР, Чехословацький 
уряд не мав реальних важелів для відновлення свого управління на цій території і був 
змушений визнати факт утворення Закарпатської України, а пізніше і юридично відмови-
тися від цього регіону.

С. Болдижар, дослідник історії права

4. Обмін населенням (взаємні депортації) між Польщею та УРСР
Óïðîäîâæ 1944–1946 ðð. âіäáóâàëîñÿ âèñåëåííÿ óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ 

ç òåðèòîðії Ïîëüùі, à ïîëÿêіâ – ç òåðèòîðії Ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè.
Ïî÷àòîê öüîìó ïðîöåñó ïîêëàëà Ëþáëіíñüêà óãîäà ìіæ óðÿäîì ÓÐÑÐ òà 

Ïîëüñüêèì êîìіòåòîì íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ, óêëàäåíà ïіä êîíòðîëåì 
Ìîñêâè 9 âåðåñíÿ 1944 ð. Óêëàäàþ÷è óãîäó, і ïîëüñüêі, і ðàäÿíñüêі ïðîâіä-
íèêè êåðóâàëèñÿ âëàñíèìè ïîëіòè÷íèìè ìîòèâàìè.

 Це [переселення] було вигідно комуністичному режиму, який влада СРСР впрова-
джувала на цих землях. Цей режим мав як українське обличчя – УРСР, так само і 
польське – ПНР (Польська Народна Республіка).

М. Литвин, історик

?  Як ви розумієте думку історика?

Інфографіка: Депортація етнічних українців з території Польщі (1944–1946)

?  Користуючись інфографікою про депортацію українців з Польщі протягом 1944–
1946 рр., складіть розповідь про основні етапи процесу в хронологічній послідовності.

Перейшовши за кодом чи посиланням https://www.novadoba.org.ua/sites/
default/fi les/fi les/razom_na_odniy _zemli/1.6.pdf, дізнайтеся більше про обмін 
населенням між Україною і Польщею або знайдіть у мережі Інтернет і пере-
гляньте фільм «Вкрадена Вітчизна». Сформулюйте висновки.

5. Операція «Вісла»
28 êâіòíÿ 1947 ð. ç ìåòîþ ëіêâіäàöії ÓÏÀ é îðãàíіçàöіéíîї ìåðåæі ÎÓÍ 

íà òåðèòîðії Ïîëüùі ðîçïî÷àëîñÿ âèñåëåííÿ óêðàїíöіâ ç ïіâäåííî-ñõіäíèõ 
ðåãіîíіâ Ïîëüùі íà çàõіäíі òà ïіâíі÷íі òåðèòîðії, ÿêі ðàíіøå âõîäèëè äî 
ñêëàäó Íіìå÷÷èíè. Îðãàíіçàöіéíі ïðèãîòóâàííÿ äî âèñåëåííÿ óêðàїíöіâ іç 
Çàêåðçîííÿ ïî÷àëèñÿ ùå â ñі÷íі 1947 ð. Ôîðìàëüíèì ïðèâîäîì äëÿ ïî-
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÷àòêó îïåðàöії ñòàëî âáèâñòâî âîÿêàìè ÓÏÀ 28 áåðåçíÿ 1947 ð. çàñòóïíèêà 
ìіíіñòðà îáîðîíè Ïîëüùі ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Êàðîëÿ Ñâåð÷åâñüêîãî. Ó äå-
ïîðòàöії óêðàїíöіâ áðàëè ó÷àñòü øіñòü äèâіçіé Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî çà ïіä-
òðèìêè âіéñüêîâèõ ÷àñòèí ×åõîñëîâà÷÷èíè òà ÑÐÑÐ, ÿêі çàáëîêóâàëè 
ïіâäåííèé і ñõіäíèé êîðäîíè Ïîëüùі. Àêöіÿ íåðіäêî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ 
íàñèëëÿì: óêðàїíñüêі äîìіâêè ñïàëþâàëè, ñòàðîâèííі öåðêâè ðóéíóâàëè, 
ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії òà ñåëÿíñòâà çà ïіäîçðîþ ó ñïðè-
ÿííі ÓÏÀ óâ’ÿçíþâàëè â êîíöòàáîðі â ßâîæíі Êðàêіâñüêîãî âîєâîäñòâà. 
Êіíöåâîþ ìåòîþ àêöії áóëî çíèùåííÿ óêðàїíñüêîї ìåíøèíè.

 За результатами операції «Вісла» польська комуністична влада позбулася укра-
їнського населення в південно-східних воєводствах країни, розселивши розсіяно 
на західних і північних землях Польщі 140 575 українців і поляків (близько 14 ти-

сяч), які були у шлюбі з українцями.

 В історіографії існують різні оцінки щодо операції «Вісла»: депортація, 
етнічна чистка, етнічна чистка з ознаками геноциду, геноцид, етноцид, 
злочин  проти людяності, воєнний злочин. Отримайте більше інформа-

ції про різновиди трактувань за кодом чи посиланням http://memory.gov.ua/
sites/default/fi les/pravova_kvalifi kaciya_operacii_visla.pdf. Сформулюйте влас-
ний висновок. Обґрунтуйте.

6. Обмін територіями 1951 р.

15 лютого 1951 р. – Угода між СРСР 
і Польською Народною Республікою 

про обмін ділянками державних 
територій

ПНР отримала ділянку у Дрогобицькій 
області загальною площею 480 км2, 
передаючи Радянському Союзу рівну 
за розміром ділянку в Люблінському 
воєводстві

1 – Підписання угод на міждержавному рівні. 2 – Збір населення. 
3 – Рух населення на збірні пункти під конвоєм. 4 – Утримання на збірних пунктах. 

5 – Завантаження людей у товарні вагони. 6 – Українці, запідозрені 
у співпраці з УПА

1

4

2

5

3

6
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Óãîäà ìіæ ÑÐÑÐ і Ïîëüñüêîþ Ðåñïóáëіêîþ ïðî îáìіí äіëÿíêàìè äåð-
æàâíèõ òåðèòîðіé âіä 15 ëþòîãî 1951 ð. ґðóíòóâàëàñÿ «íà ïðèíöèïі âçà-
єìíîãî îáìіíó êіëîìåòð íà êіëîìåòð», òîáòî áóëî çäіéñíåíî ðіâíîöіííèé çà 
ïëîùåþ îáìіí. Âëàñíіñòü, ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîðіÿõ, ÿêèìè îáìіíþâà-
ëèñÿ, ïåðåäàâàëàñÿ áåçîïëàòíî, êîæíà ñòîðîíà ìîãëà âèâîçèòè ñâîє ðóõîìå 
ìàéíî é îáëàäíàííÿ. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ íå òіëüêè ïðî îáìіí òåðèòîðі-
ÿìè, àëå é ïðî âçàєìíå ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì øåñòè ìіñÿöіâ ç 
äíÿ âñòóïó äîãîâîðó â ñèëó.

Ó 1951 ð. ç ïðèêîðäîííîї äіëÿíêè ïðèìóñîâî ïåðåñåëèëè 32 òèñ., çà іí-
øèìè äàíèìè, âіä 35 òèñ. äî 51 òèñ. ìåøêàíöіâ Çàõіäíîї Áîéêіâùèíè. Їõ 
ðîçñåëèëè ó ñõіäíèõ і ïіâäåííèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ: ó 25 ñåëàõ Äîíåöüêîї, 
20 – Îäåñüêîї, 10 – Ìèêîëàїâñüêîї і 5 – Õåðñîíñüêîї.

 Особливість цієї хвилі переселення полягала в тому, що територію, яка відходила 
Польщі, повинні були залишити усі мешканці. Людям нічого іншого не зали шалося, 
як підкоритися обставинам. Лише незначна частина бойків, задіяних у вугільній та 

нафтопереробній галузях, все ж оселилася і закріпилася у Львівській та Тернопільській 
областях.

Т. Пронь, історикиня

Формуємо компетентності

Логічну. 1. Які події спричинили повернення України на міжнародну арену? 
2. Яку роль у створенні ООН відіграла Україна?

Аксіологічну. Користуючись інформацією з рубрики «Погляд історика», ви-
словте свою думку про вплив статусу УРСР як однієї з країн – засновниць ООН 
на подальшу долю країни.

Мовленнєву. Наведіть приклади зовнішньополітичної діяльності України в 
повоєнні роки.

Хронологічну. Просторову. Назвіть послідовність укладання міжнародних 
договорів про встановлення державного кордону УРСР. Розповідь доповніть ін-
формацією з карти 2 (с. 217).

Інформаційну. Проаналізуйте додаткові матеріали з теми «Обмін населен-
ням між Польщею та УРСР» (с. 18). Оберіть матеріали, у яких йде мова про події 
1951 р. Схарактеризуйте їх.

 § 4. Відбудова України після Другої світової війни
1. Внутрішньополітична та економічна ситуація в УРСР
 Відбудова – це період в історії України після Другої світової війни до початку 

1950-х pр.; процес відновлення зруйнованого війною економічного потенціалу, со-
ціально-культурної сфери, повернення населення до мирного життя.

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà ÑÐÑÐ íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè áóëà ñïðÿìîâàíà íà:
 âіäíîâëåííÿ äіÿëüíîñòі îðãàíіâ ðàäÿíñüêîї âëàäè ó çâіëüíåíèõ âіä íі-

ìåöüêîї îêóïàöії íàñåëåíèõ ïóíêòàõ;
 çìіöíåííÿ âïëèâó êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії íà âñіé òåðèòîðії ÓÐÑÐ;
 çíèùåííÿ îñåðåäêіâ íàöіîíàëüíî-âèç âîëüíîãî ðóõó â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ 

ÓÐÑÐ і ðàäÿíіçàöіþ çàõіäíèõ îáëàñòåé;
 öåíòðàëіçàöіþ óïðàâëіííÿ âèðîáíèöòâîì;
 ïîøèðåííÿ іäåîëîãі÷íîãî âïëèâó íà ñôåðó îñâіòè òà êóëüòóðè.

 § 4. Відбудова України після Другої світової війни

Матеріальні збитки СРСР 
за результатами Другої 

світової війни
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Óãîäà ìіæ ÑÐÑÐ і Ïîëüñüêîþ Ðåñïóáëіêîþ ïðî îáìіí äіëÿíêàìè äåð-
æàâíèõ òåðèòîðіé âіä 15 ëþòîãî 1951 ð. ґðóíòóâàëàñÿ «íà ïðèíöèïі âçà-
єìíîãî îáìіíó êіëîìåòð íà êіëîìåòð», òîáòî áóëî çäіéñíåíî ðіâíîöіííèé çà 
ïëîùåþ îáìіí. Âëàñíіñòü, ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîðіÿõ, ÿêèìè îáìіíþâà-
ëèñÿ, ïåðåäàâàëàñÿ áåçîïëàòíî, êîæíà ñòîðîíà ìîãëà âèâîçèòè ñâîє ðóõîìå 
ìàéíî é îáëàäíàííÿ. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ íå òіëüêè ïðî îáìіí òåðèòîðі-
ÿìè, àëå é ïðî âçàєìíå ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì øåñòè ìіñÿöіâ ç 
äíÿ âñòóïó äîãîâîðó â ñèëó.

Ó 1951 ð. ç ïðèêîðäîííîї äіëÿíêè ïðèìóñîâî ïåðåñåëèëè 32 òèñ., çà іí-
øèìè äàíèìè, âіä 35 òèñ. äî 51 òèñ. ìåøêàíöіâ Çàõіäíîї Áîéêіâùèíè. Їõ 
ðîçñåëèëè ó ñõіäíèõ і ïіâäåííèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ: ó 25 ñåëàõ Äîíåöüêîї, 
20 – Îäåñüêîї, 10 – Ìèêîëàїâñüêîї і 5 – Õåðñîíñüêîї.

 Особливість цієї хвилі переселення полягала в тому, що територію, яка відходила 
Польщі, повинні були залишити усі мешканці. Людям нічого іншого не зали шалося, 
як підкоритися обставинам. Лише незначна частина бойків, задіяних у вугільній та 

нафтопереробній галузях, все ж оселилася і закріпилася у Львівській та Тернопільській 
областях.

Т. Пронь, історикиня

Формуємо компетентності

Логічну. 1. Які події спричинили повернення України на міжнародну арену? 
2. Яку роль у створенні ООН відіграла Україна?

Аксіологічну. Користуючись інформацією з рубрики «Погляд історика», ви-
словте свою думку про вплив статусу УРСР як однієї з країн – засновниць ООН 
на подальшу долю країни.

Мовленнєву. Наведіть приклади зовнішньополітичної діяльності України в 
повоєнні роки.

Хронологічну. Просторову. Назвіть послідовність укладання міжнародних 
договорів про встановлення державного кордону УРСР. Розповідь доповніть ін-
формацією з карти 2 (с. 217).

Інформаційну. Проаналізуйте додаткові матеріали з теми «Обмін населен-
ням між Польщею та УРСР» (с. 18). Оберіть матеріали, у яких йде мова про події 
1951 р. Схарактеризуйте їх.

 § 4. Відбудова України після Другої світової війни
1. Внутрішньополітична та економічна ситуація в УРСР
 Відбудова – це період в історії України після Другої світової війни до початку 

1950-х pр.; процес відновлення зруйнованого війною економічного потенціалу, со-
ціально-культурної сфери, повернення населення до мирного життя.

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà ÑÐÑÐ íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè áóëà ñïðÿìîâàíà íà:
 âіäíîâëåííÿ äіÿëüíîñòі îðãàíіâ ðàäÿíñüêîї âëàäè ó çâіëüíåíèõ âіä íі-

ìåöüêîї îêóïàöії íàñåëåíèõ ïóíêòàõ;
 çìіöíåííÿ âïëèâó êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії íà âñіé òåðèòîðії ÓÐÑÐ;
 çíèùåííÿ îñåðåäêіâ íàöіîíàëüíî-âèç âîëüíîãî ðóõó â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ 

ÓÐÑÐ і ðàäÿíіçàöіþ çàõіäíèõ îáëàñòåé;
 öåíòðàëіçàöіþ óïðàâëіííÿ âèðîáíèöòâîì;
 ïîøèðåííÿ іäåîëîãі÷íîãî âïëèâó íà ñôåðó îñâіòè òà êóëüòóðè.

Матеріальні збитки СРСР 
за результатами Другої 

світової війни

Åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ â ÓÐÑÐ áóëà êàòà-
ñòðîôі÷íîþ. Çà ðåçóëüòàòàìè Äðóãîї ñâіòîâîї 
âіéíè: çíèùåíî 714 ìіñò і ñåëèù ìіñüêîãî 
òèïó òà òèñÿ÷і ñіë, çðóéíîâàíî 16 158 ïðî-
ìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ, 1,9 òèñ. çàëіçíè÷íèõ 
ñòàíöіé, 28 òèñ. êîëãîñïіâ, 900 ðàäãîñïіâ, 
18 òèñ. ëіêóâàëüíèõ çàêëàäіâ, 33 òèñ. íà-
â÷àëüíèõ і íàóêîâèõ çàêëàäіâ, 19 òèñ. áіáëіî-
òåê. 

Ñêîðîòèëàñü ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ: çàãè-
íóëî âіä 8 äî 10 ìëí îñіá (êîæåí ï’ÿòèé-
øîñòèé ìåøêàíåöü Óêðàїíè).

Íà äåìîãðàôі÷íó ñèòóàöіþ âïëèâàëî 
êіëüêà ôàêòîðіâ. Ãîëîâíèìè ÷èííèêàìè 
çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â ÓÐÑÐ ñòàëè: ïîÿâà íîâèõ  ãðîìàäÿí ç 
ïðèєäíàíèõ òåðèòîðіé; ïîâåðíåííÿ äîäîìó äåìîáіëіçîâàíèõ, åâàêóéîâàíèõ 
ãðîìàäÿí, ðåïàòðіéîâàíèõ (îñòàðáàéòåðіâ, ðàäÿíñüêèõ âіéñüêîâîïîëîíå-
íèõ). Ç ïîâåðíåííÿì äîäîìó ðàäÿíñüêі ðåïàòðіàíòè ïðîõîäèëè ñïåöïåðå-
âіðêó íà ëîÿëüíіñòü äî ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó. Ïðîòÿãîì 1945–1947 ðð. ç 
Íіìå÷÷èíè ïîâåðíóëîñÿ 1 ìëí 250 òèñ. îñіá. Ïðàêòè÷íî ÷âåðòü ç íèõ çâè-
íóâàòèëè â äåðæàâíіé çðàäі òà ïîêàðàëè âèïðàâíèìè ðîáîòàìè.

 Репатріація – це повернення на батьківщину емігрантів з поновленням їх у пра-
вах громадянства, а також військовополонених і цивільних осіб, що опинилися за 
межами своєї країни внаслідок війни.

Àëå âîäíî÷àñ ñïîñòåðіãàëîñÿ é çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Öå 
âіäáóâàëîñÿ âíàñëіäîê ñìåðòíîñòі âіä ìіíóâàííÿ áàãàòüîõ îá’єêòіâ ïіä ÷àñ 
âіéíè òà âåëèêîї êіëüêîñòі çáðîї â íàñåëåííÿ; ó ðåçóëüòàòі áîéîâèõ îïåðàöіé 
ìіæ ðàäÿíñüêèìè âіéñüêîâèìè òà ó÷àñíèêàìè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî 
ðóõó; ïіä ÷àñ ãîëîäó 1946–1947 ðð., à òàêîæ ÷åðåç ïðèìóñîâå ïåðåìіùåííÿ 
ðåïàòðіéîâàíèõ çà ìåæі ÓÐÑÐ äëÿ ïіäñèëåííÿ êàäðіâ ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà, ðåïðåñії, äåïîðòàöії.

ÓÐÑÐ ïîâîєííîãî ïåðіîäó áóëè ïðèòàìàííі ïðèìóñîâі òðóäîâі ìîáіëі-
çàöії ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ çàõіäíèõ ðåãіîíіâ ó ñõіäíі ïðîìèñëîâі öåíòðè 
ðåñïóáëіêè, ôîðìóâàííÿ іç ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ òðóäîâîãî ðåñóðñó äëÿ 
ïðîìèñëîâîñòі íà ïðèìóñîâî-äîáðîâіëüíèõ çàñàäàõ, íàïðàâëåííÿ ìîëîäі 
çà êîìñîìîëüñüêèìè ïóòіâêàìè òà ëþäåé ñòàðøîãî âіêó çà âêàçіâêàìè êî-
ìóíіñòè÷íîї ïàðòії íà ïðîìèñëîâі îá’єêòè, çàëó÷åííÿ ìîëîäі äî ïðîôòåõ-
íі÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç ïîäàëüøèì íàïðàâëåííÿì íà ðîáîòó çà 
ñïåöіàëüíіñòþ.

Íåçìіííîþ ðèñîþ ïîâîєííîãî ÷àñó áóëà ïîñòіéíà ïîòðåáà â òðóäîâèõ 
ðåñóðñàõ. Çà âіäñóòíîñòі äîñòàòíüîї êіëüêîñòі ïðîôåñіéíèõ ðîáіòíèêіâ ó âè-
ðîáíè÷èé ïðîöåñ і âіäáóäîâó çàëó÷àëè íàâіòü íåêâàëіôіêîâàíèõ ðîáіò íèêіâ.

Мовою джерел
У листопаді 1943 р. Полтавщина направила на відбудову шахт Донбасу 

10 тис. юнаків та дівчат. Упродовж 1945–1946 рр. на вугільні шахти 
виїхало 6200 полтавців, у школи ФЗН, які готували кадри шахтарів, 
було надіслано 20 800 юнаків. Крім того, до західних областей України 
в перші повоєнні роки було направлено на роботу 6588 працівників.

Зі збірника «Голод 1946–1947 років на Полтавщині»
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Îñîáëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñіâ ïіä ÷àñ âіäáóäîâè 

Ñіëüñüêå 
ãîñïîäàðñòâî Ïðîìèñëîâіñòü Іíôðàñòðóêòóðà, 

òðàíñïîðòíі ìàãіñòðàëі

Æіíêè, äіòè ç 
14 ðîêіâ, 
ïіäëіòêè, ëþäè 
ïîõèëîãî âіêó, 
äåìîáіëіçîâàíі

Óñі ãðóïè, çàçíà÷åíі â ëіâîìó 
ñòîâï÷èêó, à òàêîæ ñåëÿíè 
(ïðàöåçäàòíі), çàëó÷åíі äî ðîáîòè 
íà ïіäïðèєìñòâàõ; ìîëîäü; îñîáè ç 
ðіçíèõ ñïåöêîíòèíãåíòіâ (ðåïàòðі-
àíòè, іíîçåìíі âіéñüêîâîïîëîíåíі, 
іíòåðíîâàíі), âіéñüêîâі

Ìіñöåâі æèòåëі 
(ó âіëüíèé âіä ðîáîòè 
÷àñ), ó âåëèêèõ ìіñòàõ 
ìîáіëіçîâàíі âàõòîâèì 
ìåòîäîì æèòåëі 
ñóñіäíіõ íàñåëåíèõ 
ïóíêòіâ, âіéñüêîâі

?  Опрацюйте інформацію з таблиці подібно до плану навчального проекту зі с. 9.
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1 – Бригада Дніпробуду з бригадиром Шило П. 2 – Обробка ґрунту в колгоспі 
«Більшовик» с. Богданівка Новосанжарського району (1946)

?  Проаналізуйте, кого зображено на цих фотографіях.

Âіäáóäîâà òà âіäíîâëåííÿ äîâîєííîãî ðіâíÿ âèðîáíèöòâà ïîòðåáóâàëè 
âåëè÷åçíèõ êàïіòàëîâêëàäåíü, ÿêі ðîçïîäіëÿëèñÿ ìîñêîâñüêîþ âëàäîþ çà 
ïðèíöèïîì çíà÷óùîñòі.

Ïðіîðèòåòíèìè ãàëóçÿìè ðîçáóäîâè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ââà-
æàëèñÿ âóãіëüíà, ìåòàëóðãіéíà, çàëіçîðóäíà, íàôòîâà, à òàêîæ åëåêòðî-
åíåðãåòèêà, òåïëîâà åíåðãåòèêà. Ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ âіäíîâëþâàëè àáî 
çàïóñêàëè âèðîáíèöòâî íà ïіäïðèєìñòâàõ õіìі÷íîї, ìàøèíîáóäіâíîї, ïðè-
ëàäîáóäіâíîї òà іíøèõ ãàëóçåé. Çà îôіöіéíèìè äàíèìè, ïðîìèñëîâå âèðîá-
íèöòâî â ÓÐÑÐ çðîñòàëî òåìïàìè, ÿêèõ íі äî öüîãî, íі ïіçíіøå äîñÿãíóòè 
íå âäàëîñÿ (ïîíàä 30 % íà ðіê). Öå áóâ íàéáіëüøèé óñïіõ êîìàíäíî-àäìі-
íіñòðàòèâíîї åêîíîìіêè. Çâîðîòíèì áîêîì âіäáóäîâè ñòàëî іñòîòíå âіäñòà-

Капіталовкладення у відбудову 
народного господарства УРСР

   промисловість (здебільшого галузі важкої 
індустрії загальносоюзного значення)

  розвиток транспорту і зв’язку
  потреби сільського господарства
  житлове будівництво
   торговельні та комунальні підприємства, 
заклади науки, освіти, культури та ін.
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âàííÿ âèðîáíèöòâà ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ âіä ïîñòóïó âàæêîї іíäóñòðії. Îòæå, 
ó ÑÐÑÐ ïðîäîâæóâàâñÿ ïðîöåñ íàäіíäóñòðіàëіçàöії, ÿêèé çóìîâëþâàâ âіä-
ñòàâàííÿ â ñîöіàëüíіé ñôåðі òà íèçüêèé ðіâåíü æèòòÿ.

Âіäíîâëåííÿ àãðàðíîãî ñåêòîðó âèðîáíèöòâà ïî÷àëîñÿ ç íàñèëüíèöü-
êîãî ïîâåðíåííÿ ñåëÿí ó êîëãîñïè. Ó öüîìó ïðîöåñі àêòèâíî âèêîðèñòîâó-
âàëè òåõíîëîãіþ ïðîòèñòàâëåííÿ: äëÿ êîëãîñïіâ і êîëãîñïíèêіâ íîðìè 
çäà÷і ïðîäóêòіâ áóëè ìåíøèìè, íіæ äëÿ ñåëÿí-îäíîîñіáíèêіâ; à äëÿ êîë-
ãîñïіâ, ùî îáñëóãîâóâàëèñÿ ìàøèííî-òðàêòîðíèìè ñòàíöіÿìè (ÌÒÑ), – 
ìåíøèìè, íіæ äëÿ êîëãîñïіâ, ÿêі íå êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè ÌÒÑ.

Мовою джерел
План установлювався вольовим методом, хоча в органах преси і 

офіційних документах він «обґрунтовувався» науковими даними. При 
цьому виходили головним чином не з того, що було вирощено, а з того, 
скільки можна одержати в принципі, вибити у народу в засіки держави.

З мемуарів М. Хрущова, Голови Ради Міністрів УРСР 1944–1947 рр.

2. Масовий голод 1946–1947 рр.
Ó 1946 ð. â Óêðàїíі âíàñëіäîê ïîñóõè âðîæàéíіñòü óñіõ êóëüòóð âèÿâèëàñÿ 

âêðàé íèçüêîþ, ùî ñïðè÷èíèëî íåãàòèâíі òåíäåíöії і â ðîçâèò  êó òâàðèííè-
öòâà. Ïðîòå òàêå ñòàíîâèùå â ãàëóçі íå çìіíèëî ñòàëіíñüêèõ ïëàíіâ ùîäî 
íîðì ïîñòàâîê çåðíà äåðæàâі. Âèëó÷åííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ñèðîâèíè, 
îáñÿãè ÿêîї íå âіäïîâіäàëè ìîæëèâîñòÿì êîëãîñïіâ, âіäáóâàëîñÿ ðåïðåñèâ-
íèìè ìåòîäàìè. Ïîñèëåíèé «àäìіíіñòðàòèâíèé êîíòðîëü» çàñòîñîâóâàâñÿ ÿê 
äî ïåðåñі÷íèõ êîëãîñïíèêіâ (çà íåâèêîíàííÿ òðóäîäíіâ, çáèðàííÿ êîëîñêіâ 
íà ïîëÿõ), òàê і äî êîëãîñïíîї àäìіíіñòðàöії (çà çðèâ ñòðîêіâ çáîðó âðîæàþ, 
ïîðóøåííÿ ãðàôіêіâ õëіáîïîñòàâîê, âèäà÷ó çåðíà íà òðóäîäíі).

Óçèìêó 1946–1947 ðð. â Óêðàїíі ïî÷àâñÿ ãîëîä, ÿêèé îõîïèâ áіëüøіñòü 
îáëàñòåé. Âіí óðàçèâ íàñàìïåðåä ñіëüñüêå íàñåëåííÿ, ñïðè÷èíèâ ìàñîâå 
ïîøèðåííÿ äèñòðîôії, ïðèçâіâ äî ñòðіìêîãî çðîñòàííÿ ñìåðòíîñòі. Òèñÿ÷і 
ëþäåé, ðÿòóþ÷èñü âіä ãîëîäó, їçäèëè çà ïðîäóêòàìè â çàõіäíі îáëàñòі Óêðà-
їíè, ùî áóëè ìåíøå âðàæåíі ïîñóõîþ, íå ïîâíіñòþ êîëåêòèâіçîâàíі і ïіä-
êîíòðîëüíі êîìóíіñòàì. ×èìàëî ñåëÿí ïîêèäàëè êîëãîñïè, øóêàëè ðîáîòó 
íà ôàáðèêàõ, çàâîäàõ, øàõòàõ, òîáòî â òèõ ñôåðàõ âèðîáíèöòâà, ùî ãàðàí-
òóâàëè îòðèìàííÿ ïðîäîâîëüñòâà çà êàðòêàìè (äіÿëè äî 1947 ð.).

Ïðîáëåìè ç âèêîíàííÿì äåðæàâíèõ ïëàíіâ ó áàãàòüîõ ãîñïîäàðñòâàõ 
ðîçöіíþâàëè ÿê ïðîÿâ ñàáîòàæó, ëіáåðàëіçìó, ïîòóðàííÿ àíòèäåðæàâíèì 
ñèëàì. Íàéëþòіøèì ãîëîä áóâ óçèìêó òà íàâåñíі 1947 ð., ïåðåòâîðèâøèñü, 
óíàñëіäîê òàêîї ïîëіòèêè, íà Ãîëîäîìîð.

Мовою джерел
10 жовтня 1947 р. М. Хрущов і Л. Каганович доповіли Й. Сталіну, що 

«колгоспи, радгоспи і селянські господарства Української РСР виконали 
план здачі хліба державі на 100,3 %». У тому ж 1947 р. радянське керів-
ництво відправило на експорт 1,7 млн т зерна, частину якого безкоштовно 
передало братнім країнам у вигляді «інтернаціональної допомоги».

Зі збірника «Голод в Україні 1946–1947. Документи і матеріали»

?  Чи можна несприятливі погодні умови 1946 р. розглядати як основну причину ма-
сового голоду в УРСР у 1946–1947 рр.?
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 1. За кодом чи посиланням https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/_other_
projects/golod/Final_Golod_Sait.pdf ознайомтеся з документальними 
джерелами про голод 1946–1947 рр. 2. Що нового ви дізналися? 3. Сха-

рактеризуйте джерела, які зібрано у виданні.

Т. Яблонська. Хліб (1949)

Ó ðàäÿíñüêі ÷àñè ïðîáëåìó ãîëîäó çàìîâ÷óâàëè. Ïîøèðþâàëèñÿ ëèøå 
òі ôàêòè, ÿêі ñòâîðþâàëè ïîçèòèâíèé іìіäæ äåðæàâè. Íàïðèêëàä, êîëãîñï 
іì. Ëåíіíà â ñ. Ëåòàâà Õìåëüíèöüêîї îáëàñòі â 1947 ð. çіáðàâ âåëè÷åçíі 
âðîæàї çåðíîâèõ і áóðÿêó. Çà ðåçóëüòàòàìè çáîðó âðîæàþ 11 êîëãîñïíèêіâ 
îòðèìàëè çâàííÿ Ãåðîÿ Ñîöіàëіñòè÷íîї Ïðàöі, 19 – íàãîðîäæåíî îðäåíîì 
Ëåíіíà, 64 – îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà, ìàéæå 150 – ìåäà-
ëÿìè ÑÐÑÐ. Îñêіëüêè â óìîâàõ âîєííîї ðóїíè òà ãîëîäó íà ïåðåâàæíіé 
÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðàїíè òàêèé òðóäîâèé óñïіõ ìîæíà áóëî âèêîðèñòàòè 
äëÿ ïðîïàãàíäè ðàäÿíñüêîãî ëàäó, äî óñïіøíîãî êîëãîñïó ñêåðóâàëè êî-
ðåñïîíäåíòіâ, õóäîæíèêіâ òîùî.

3. Ідеологічні кампанії. «Чистки» творчої інтелігенції
Ó 1946 ð. ðîçãîðíóëàñÿ êàìïàíіÿ ç âіäíîâëåííÿ äåùî îñëàáëåíîãî ïіä ÷àñ 

âіéíè êîíòðîëþ çà іíòåëåêòóàëüíèì æèòòÿì ÑÐÑÐ. Ðîñіéñüêî-ðàäÿíñüêà 
âëàäà ïî÷àëà øèðîêèé íàñòóï ïðîòè áóäü-ÿêîãî ïðîÿâó іíòåëåêòóàëüíîї 
òâîð÷îñòі, äå âèÿâëÿëèñÿ òàê çâàíі çàêîðäîííèé âïëèâ, çàõіäíå çàíåïàäíè-
öòâî òîùî. Іäåîëîãі÷íå êåðіâíèöòâî öієþ êàìïàíієþ çäіéñíþâàâ îñîáèñòî 
ñåêðåòàð ÖÊ ÂÊÏ(á) ç ïèòàíü іäåîëîãії À. Æäàíîâ. Ó 1946–1948 ðð. áóëî 
óõâàëåíî ïàðòіéíі ïîñòàíîâè, ùî îçíà÷àëè ðіçêå ïîñèëåííÿ ïîëіòèêè â öà-
ðèíі іäåîëîãії é êóëüòóðè. Ïåðøèì êðîêîì áóëà ïîñòàíîâà «Ïðî æóðíàëè 
“Çâåçäà” і “Ëåíèíãðàä”» (14 ñåðïíÿ 1946 ð.). Âîíà âèêðèâàëà íàäðóêîâàíі â 
æóðíàëàõ «òâîðè, ùî êóëüòèâóþòü íåâëàñòèâèé ðàäÿíñüêèì ëþäÿì äóõ 
íèçüêîïîêëîíñòâà ïåðåä ñó÷àñíîþ áóðæóàçíîþ êóëüòóðîþ Çàõîäó».
 Ждановщина – це ідеологічна кампанія проти діячів науки, літератури, культури 

та мистецтва, що проводилася з метою посилення владного контролю над інте-
лектуально-духовним життям країни.

Óïðîäîâæ 1946–1953 ðð. çâèíóâà÷åííÿ çâó÷àëè íà àäðåñó óêðàїíñüêèõ 
ïîåòіâ і ëіòåðàòîðіâ: Ì. Ðèëüñüêîãî, Þ. ßíîâñüêîãî, І. Ñåí÷åíêà, Î. Äî-
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âæåíêà, Â. Ñîñþðè, Ï. Âîðîíüêà, À. Ìàëèøêà, êîìïîçèòîðіâ Ê. Äàíüêå-
âè÷à, Ã. Âåðüîâêè, Á. Ëÿòîøèíñüêîãî, Ï. Ìàéáîðîäè òà іí.

 Знайдіть у мережі Інтернет відеолекторій «Українська література в іменах» (чита-
ють Є. Стасіневич та Я. Цимбал). Прослухайте  ві деолекцію про В. Сосюру, О. Гон-
чара, М. Рильського, П. Тичину, Ю. Янов ського (на вибір). Складіть творчий пор-

трет письменника, презентуйте його на наступному уроці. Під час складання доповіді 
скористайтеся отриманими відомостями з української літератури.

Íåùàäíîãî öüêóâàííÿ çàçíàëè óêðàїíñüêі іñòîðèêè, ó ïðàöÿõ ÿêèõ ìіñ-
òèëèñÿ íàóêîâі іäåї òà òåîðії, áëèçüêі äî êîíöåïöії Ì. Ãðóøåâñüêîãî: 
Ì. Êîðäóáà, І. Êðèï’ÿêåâè÷ òà іí. Êðèòèöі áóëî ïіääàíî ïåðøèé òîì «Іñ-
òîðії Óêðàїíè» çà ðåäàêöієþ Ì. Ïåòðîâñüêîãî «çà ãðóáі ïîëіòè÷íі ïîìèëêè 
і ïåðåêðó÷åííÿ áóðæóàçíî-íàöіîíàëіñòè÷íîãî õàðàêòåðó».

 Справа не в М. Грушевському та його школі, їх історичних працях, а в тому, що 
треба було закреслити об’єктивну історію України, закрити правду про минуле 
української нації, підсовуючи замість цього сфальсифікований сурогат.

Я. Дашкевич, історик

Ó 1948 ð. ïîãðîìó, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó «ëèñåíêіâùèíà», çàçíàëà ãåíå-
òèêà. Ïåðåñëіäóâàííÿ ñïðè÷èíèëè ïðèïèíåííÿ ðîçâèòêó ãàëóçі â Óêðàїíі, 
ìóñèëè çãîðíóòè ñâîї äîñëіäæåííÿ âіäîìі â÷åíі Ì. Ãðèøêî, Ñ. Ãåðøåíçîí, 
І. Ïîëÿêîâ, Ñ. Äåëîíå òà іí.

 Лисенківщина – це переслідування вчених-генетиків, розгром генетики, що на-
довго загальмувало розвиток цього напряму. Назва походить від прізвища Т. Ли-
сенка, який на сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук виступив 

проти розвитку генетики.

Ó 1948–1953 ðð. â ÑÐÑÐ òðèâàëà іäåîëîãі÷íà êàìïàíіÿ ïðîòè іíòåëіãåí-
öії, ùî îòðèìàëà íàçâó «áîðîòüáà ç êîñìîïîëіòèçìîì». Çâèíóâà÷åííÿ â 
êîñìîïîëіòèçìі àäðåñóâàëèñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì óñіì іíòåëåêòóàëàì, ÿêі 
êîíòàêòóâàëè іç Çàõîäîì àáî çáåðіãàëè âіðíіñòü ïåðåêîíàííÿì, áëèçüêèì 
äî ñâіòîãëÿäó ëіáåðàëіâ-çàõіäíèêіâ. Ïåðøî÷åðãîâèõ óòèñêіâ çàçíàëè ëіòå-
ðàòóðíі é òåàòðàëüíі êðèòèêè, ïåðåâàæíî єâðåéñüêîї íàöіîíàëüíîñòі.

 Космополітизм – це система поглядів, що передбачає розширення поняття віт-
чизна на весь світ.

Íàñëіäêîì öèõ іäåîëîãі÷íèõ êàìïàíіé âèÿâèëîñÿ òå, ùî êóëüòóðíå æèòòÿ 
Óêðàїíè ïîâíіñòþ îïèíèëîñÿ ïіä êîíòðîëåì ïàðòіéíî-äåðæàâíèõ îðãàíіâ, 
éîãî ðèñàìè ñòàëè îäíîìàíіòíіñòü, óíіôіêîâàíіñòü, ïîêàçîâà îäíîñòàéíіñòü; 
ïіä ðіçíèìè ãàñëàìè áóëî áåçïіäñòàâíî ðîçêðèòèêîâàíî áàãàòüîõ äіÿ÷іâ 
êóëüòóðè òà íàóêè, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà çìіñòі їõíüîї ïîäàëüøîї òâîð÷îñòі.

Формуємо компетентності

Просторову. Використовуючи карту 1 (с. 216), сформулюйте висновок про 
причини голоду в Україні в 1946–1947 рр.

Інформаційну. 1. Знайдіть у тексті параграфа інформацію та складіть таб лицю 
«Протиріччя соціально-економічного розвитку України в повоєнні роки». Інформа-
цію розподіліть за рубриками: наслідки для держави / наслідки для особистості. 
2. Знайдіть у мережі Інтернет відеосюжет про грошову реформу 1947 р. Сформу-
люйте власний висновок про значення цієї події для населення та держави.
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Мовленнєву. На основі матеріалів параграфа опишіть перебіг подій в укра-
їнських селах у 1946–1947 рр. Подискутуйте щодо відповідності реалій життя 
в українсь кому селі  радісному та піднесеному настрою картини Т. Яблонської 
«Хліб» (с. 24).

Логічну. Використовуючи поняття ждановщина, лисенківщина, космополі-
тизм, схарактеризуйте причини, мотиви й наслідки ідеологічних кампаній і «чи-
сток» активної інтелігенції радянською владою.

Аксіологічну. «Сталінізм – це деперсоналізація суспільства, це винищення 
всіх найрозумніших і найсміливіших, це тотальне руйнування людської особис-
тості» (Є. Сверстюк, колишній політв’язень). Висловте власне розуміння цього 
твердження. Аргументуйте свою позицію.

 § 5. Радянізація західноукраїнських земель
1. Посилення радянізації в західних областях УРСР

Ïіñëÿ çâіëüíåííÿ Óêðàїíè âіä íіìåöüêèõ âіéñüê íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ 
çåìëÿõ ðîçïî÷àâñÿ ïîâòîðíèé ïðîöåñ їõ ðàäÿíіçàöії. Ñèòóàöіÿ, â óìîâàõ 
ÿêîї ïðîâîäèëîñÿ íàñàäæåííÿ ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, õàðàêòåðèçóâà-
ëàñÿ òàêèìè îçíàêàìè:
 ðóéíàöієþ çà ðåçóëüòàòàìè âіéíè і âåëè÷åçíèìè ëþäñüêèìè âòðàòàìè;
 àêòèâíèì ïðîòèñòîÿííÿì ó÷àñíèêіâ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó òà 

îïîðîì ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.
Ç îãëÿäó íà äîìіíóâàííÿ â ðåãіîíі àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà, ïðîìèñëîâèé 

ïîòåíöіàë êðàþ áóâ ñëàáêèé (êâàëіôіêîâàíèé òðóäîâèé ðåñóðñ ñêëàäàâ 
ìåíø íіæ 4 % íàñåëåííÿ).

Çàäëÿ ðàäÿíіçàöії ðåãіîíó âèêîðèñòîâóâàëè òàêі òåõíîëîãії:
 ïðèäóøåííÿ îïîðó, âèêîðèñòàííÿ êàðàëüíîї ñèñòåìè (ðåïðåñії, äåïîðòà-

öії, âèñåëåííÿ, ëіêâіäàöіÿ íåðàäÿíñüêèõ іíñòèòóöіé);
 íàêîïè÷åííÿ â ðåãіîíі ëþäñüêèõ, ïåðåäóñіì âіéñüêîâèõ, ðåñóðñіâ – ðó-

øіéíèõ ñèë ðàäÿíіçàöії;
 öåíòðàëіçàöіÿ â óïðàâëіííі åêîíîìі÷íèì ðîçâèòêîì ðåãіîíó çà âåëèêèõ 

êàïіòàëîâêëàäåíü;
 çàõîäè çі çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ ÿê ãîëîâíèõ îïî-

íåíòіâ ðàäÿíіçàöії;
 ïðîâåäåííÿ ïîòóæíîї ïðîïàãàíäè òà àãіòàöії ïðî ïåðåâàãè ðàäÿíñüêîї 

ñèñòåìè ïåðåä êàïіòàëіñòè÷íîþ.
Ïîëіòèêà äåíàöіîíàëіçàöії çàõіäíèõ îá-

ëàñòåé Óêðàїíè ðåàëіçîâóâàëàñÿ ñèëàìè 
í åìіñöåâèõ ïîëіòè÷íèõ ïðàöіâíèêіâ і ñïå-
öіàëіñòіâ çà ïіäòðèìêè âіéñüêîâèõ ÷àñòèí 
 ×åðâîíîї àðìії òà ïіäðîçäіëіâ ÍÊÂÑ. Ôîðìó-
âàííÿ ìіñöåâèõ ïàðòіéíèõ і äåðæàâíèõ îð-
ãàíіâ âіäáóâàëîñÿ ôîðñîâàíèìè òåìïàìè.

Äëÿ òîãî ùîá ñôîðìóâàòè ìіñöåâèé äåð-
æàâíèé àäìіíіñòðàòèâíèé àïàðàò, çàëó÷àëè 
íåìіñöåâèõ ïàðòіéíèõ ïðåäñòàâíèêіâ, ÿêі 
çäåáіëüøîãî íå âîëîäіëè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.

 Партійні працівники, які направлялися в західний регіон України, далеко не завжди 
виявлялися підготовленими до роботи, були орієнтовані на використання жорст-
ких, аж до репресій, командно-адміністративних методів управління. Освітній і 

 § 5. Радянізація західноукраїнських земель

Національний склад партійних 
органів у Західній Україні
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професійний рівень цих кадрів був дуже низький. У 1951 р. у Львівському обкомі КП(б)У 
закінчену вищу освіту мали тільки 18 % працівників. У той же час не здобули навіть серед-
ньої освіти 30 % партпрацівників.

М. Леськів, історикиня

?  Чому, на вашу думку, до Західної України спрямовували партійні кадри з інших 
республік СРСР? Як ви гадаєте, який рівень довіри до діяльності партійного та адміні-
стративного апарату виявляло місцеве населення? Аргументуйте.

Ïàðòіéíî-äåðæàâíà íîìåíêëàòóðà ïîñëіäîâíî âèêîíóâàëà çàâäàííÿ 
ùîäî òðàíñôîðìàöії ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè ðåãіîíó âіäïîâіäíî äî ñîöі-
àëüíîї ñòðóêòóðè ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà çàãàëîì (ðîáіòíèêè, ñåëÿíè, іí-
òåëіãåíöіÿ) øëÿõîì ìàñøòàáíîãî ðîçøàðóâàííÿ ïîâîєííîãî ñóñïіëüñòâà íà 
ïðèõèëüíèêіâ і ïðîòèâíèêіâ ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Åêîíîìі÷íі ïåðåòâîðåííÿ âòіëþâàëèñÿ â æèòòÿ êîìàíäíî-àäìіíі-
ñòðàòèâíèìè ìåòîäàìè. Çíèùåííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі â óñіõ ñôåðàõ (ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ïðîìèñëîâîñòі, áàíêіâñüêіé ñôåðі òîùî) òà ïåðåõіä äî 
ïîâíîї öåíòðàëіçàöії íàäàâàëè ìîæëèâîñòі äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ 
ïðîåêòіâ – іíäóñòðіàëіçàöії òà êîëåêòèâіçàöії. 

Іíäóñòðіàëіçàöіÿ

 ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà ïðîìèñëîâîñòі: ñòâîðåííÿ íîâèõ ãàëóçåé (ìà-
øèíîáóäіâíîї, ïðèëàäîáóäіâíîї, õіìі÷íîї, øâåéíîї òà іí.), ìîäåðíіçà-
öіÿ íàÿâíèõ (íàôòîâîї, äåðåâîîáðîáíîї, ïîáóòîâîї òà іí.);

 ìîäåðíіçàöіÿ ïðîìèñëîâîñòі (çîêðåìà, çà ðàõóíîê ðåïàðàöіé);
 âêëþ÷åííÿ ïіäïðèєìñòâ ó çàãàëüíîñîþçíó ñõåìó ïіäïîðÿäêóâàííÿ;
 îñâîєííÿ òà ðîçðîáêà ìіñöåâèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ (ðîçøèðþєòüñÿ 

âèäîáóòîê і ïåðåðîáêà ïðèðîäíîãî ãàçó, âåäåòüñÿ ïîøóê íîâèõ ðîäî-
âèù êîðèñíèõ êîïàëèí);

 çáіëüøåííÿ äèñïðîïîðöії â ðîçâèòêó âàæêîї òà ëåãêîї ïðîìèñëîâîñòі 
íà êîðèñòü ïåðøîї;

 òðàíñôîðìàöії â ñèñòåìі òðóäîâèõ ðåñóðñіâ: ñóòòєâå çáіëüøåííÿ ïðî-
øàðêó ðîáіòíèêіâ;

 â åêîíîìі÷íî âіäñòàëîìó äî òîãî ÷àñó ðåãіîíі, ÿêèé ñïåöіàëіçóâàâñÿ íà 
ïåðåðîáöі àãðîñèðîâèíè, ç’ÿâèëèñÿ ïîòóæíі, ñó÷àñíі âèðîáíèöòâà. 
Ïðèøâèäøèëàñü óðáàíіçàöіÿ ðåãіîíó.

Êîëåêòèâіçàöіÿ

 ïåðåáóäîâà â àãðàðíîìó ñåêòîðі: âòðó÷àííÿ â íàÿâíó ñèñòåìó ãîñïîäà-
ðþâàííÿ øëÿõîì ïåðåðîçïîäіëó çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ (íàäіëåííÿ ñіëü-
ñüêîї áіäíîòè çåìëåþ);

 ñòâîðåííÿ òà íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè ÌÒÑ;
 óâåäåííÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ â єäèíó ïîäàòêîâó ñèñòåìó, ùî çðî-

áèëî âåäåííÿ іíäèâіäóàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà åêîíîìі÷íî íåâèãіäíèì;
 îñòàòî÷íà êîëåêòèâіçàöіÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ (÷åðåç ïðèìóñ, ïî-

ãðîçè, ðåïðåñії, âèñåëåííÿ ó âіääàëåíі ðàéîíè ÑÐÑÐ). Äî ñåðåäèíè 
1951 ð. ó êîëãîñïè ðåãіîíó áóëî îá’єäíàíî ïîíàä 95 % ñåëÿíñüêèõ 
ãîñïîäàðñòâ. Íàéìіöíіøі ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà áóëî ëіêâіäîâàíî.

Äëÿ ïðèñêîðåííÿ çìіí ïðîâàäèëàñÿ àêòèâíà àãіòàöіéíî-ïðîïàãàíäèñò-
ñüêà äіÿëüíіñòü. Âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîї äóìêè çäіéñíþâàâñÿ 
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êîìïëåêñíî: ÷åðåç çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії, ìåðåæó ãðîìàäñüêèõ êóëü-
òóðíèõ çàêëàäіâ, ñèñòåìó ïðîñâіòíèöüêèõ çàõîäіâ.

Âіäáóëèñÿ çìіíè â êóëüòóðíî-îñâіòíіé ñôåðі («êóëüòóðíà ðåâîëþöіÿ»). 
Áóëî ëіêâіäîâàíî íåïèñüìåííіñòü òà ìàëîïèñüìåííіñòü, ðîçøèðåíî ìåðåæó 
ïî÷àòêîâîї òà âèùîї îñâіòè, çàïðîâàäæåíî íèçêó ñîöіàëüíèõ ïðîãðàì. 
Îñíîâîþ öèõ ïåðåòâîðåíü áóëà ðóñèôіêàöіÿ.

Мовою джерел
Станом на 1953 р. у західних областях України: У вищих навчальних 

закладах з 667 викладачів 268 осіб добре володіють українською мо-
вою, але лекції читає українською мовою лише 121 особа. Із загальної 
кількості 802 гуртків з вивчення марксистсько-ленінської теорії лише 
в 7 гуртках заняття проводились українською мовою.

З листа секретаря Чернівецького обкому КПУ 
Л. Месюренка (1 липня 1953 р.)

?  Поміркуйте, з якою метою здійснювалася русифікація західних областей України 
в повоєнне десятиліття.

Ðàäÿíñüêі êåðіâíèêè òàêîæ âèêîðèñòàëè çàêëàäè âèùîї îñâіòè ÿê îäèí 
ç äієâèõ ìàéäàí÷èêіâ äëÿ áîðîòüáè ç «óêðàїíñüêèìè áóðæóàçíèìè íàöіî-
íàëіñòàìè», çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîї ÷èìàëî âèêëàäà÷іâ çâіëüíèëè ç ðîáîòè, 
çààðåøòóâàëè òà äåïîðòóâàëè. Äіÿ÷і êóëüòóðè òàêîæ çàçíàëè ïàðòіéíîãî 
òèñêó òà êîíòðîëþ.

?  Сформулюйте своє ставлення до методів радянізації в Західній Україні. Які емоції 
викликають у вас події, що зображено на ілюстрації Ніла Хасевича? Як ви гадаєте, 
позитивно чи негативно реагували на радянізацію жителі Західної України?

2. Національно-визвольний рух 
у 1944–1950 рр.

Ïåðåòâîðåííÿ, ùî ìàëè íà ìåòі øâèä-
êèìè òåìïàìè øòó÷íî ïåðåêðîїòè åêî-
íîìі÷íó, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íó, åòíі÷íó 
êàðòó çàõіäíèõ çåìåëü Óêðàїíè, ïðîõî-
äèëè â óìîâàõ ãîñòðèõ ïðîòèñòîÿíü.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1940-õ ðð. òåðèòîðіÿ 
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü çàëèøèëàñÿ 
çîíîþ êîíôëіêòó. Ç îäíîãî áîêó – ñòà-
ëіíñüêèé ðåæèì â îñîáі ïîòóæíîї àðìії, 
ùî ñêëàäàëàñÿ ç ïàðòіéíèõ, àäìіíі-
ñòðàòèâíèõ, âіéñüêîâèõ, ðåïðåñèâ íî-
êàðàëüíèõ îðãàíіâ. Їõíÿ êіëüêіñòü çàáåç-
ïå÷óâàëà ìîæëèâіñòü ïðîâîäèòè ñèñòåìíó 
áîðîòüáó ç ìіñöåâèì íàñåëåííÿì íà âñіõ 
íàïðÿìàõ і àãіòàöіéíî-ïðîïàãàíäèñò-
ñüêè  ìè, і ðåïðåñèâíèìè ìåòîäàìè. Ç іí-
øîãî – óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíî-âè-
çâîëüíèé ðóõ, ÿêèé îá’єäíóâàâ ÷ëåíіâ 
ÎÓÍ, áіéöіâ éîãî âіéñüêîâîãî êðèëà 
ÓÏÀ òà ìіñöåâå íàñåëåííÿ, ÿêå íå ïîãî-
äæóâàëîñÿ ç òðàíñôîðìàöіÿìè, ùî êàð-

Листівка УПА. Ніл Хасевич. 
Графіка в бункерах УПА (1944–1951)

Соціальний склад УПА
(постійно змінювався)
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êîìïëåêñíî: ÷åðåç çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії, ìåðåæó ãðîìàäñüêèõ êóëü-
òóðíèõ çàêëàäіâ, ñèñòåìó ïðîñâіòíèöüêèõ çàõîäіâ.

Âіäáóëèñÿ çìіíè â êóëüòóðíî-îñâіòíіé ñôåðі («êóëüòóðíà ðåâîëþöіÿ»). 
Áóëî ëіêâіäîâàíî íåïèñüìåííіñòü òà ìàëîïèñüìåííіñòü, ðîçøèðåíî ìåðåæó 
ïî÷àòêîâîї òà âèùîї îñâіòè, çàïðîâàäæåíî íèçêó ñîöіàëüíèõ ïðîãðàì. 
Îñíîâîþ öèõ ïåðåòâîðåíü áóëà ðóñèôіêàöіÿ.

Мовою джерел
Станом на 1953 р. у західних областях України: У вищих навчальних 

закладах з 667 викладачів 268 осіб добре володіють українською мо-
вою, але лекції читає українською мовою лише 121 особа. Із загальної 
кількості 802 гуртків з вивчення марксистсько-ленінської теорії лише 
в 7 гуртках заняття проводились українською мовою.

З листа секретаря Чернівецького обкому КПУ 
Л. Месюренка (1 липня 1953 р.)

?  Поміркуйте, з якою метою здійснювалася русифікація західних областей України 
в повоєнне десятиліття.

Ðàäÿíñüêі êåðіâíèêè òàêîæ âèêîðèñòàëè çàêëàäè âèùîї îñâіòè ÿê îäèí 
ç äієâèõ ìàéäàí÷èêіâ äëÿ áîðîòüáè ç «óêðàїíñüêèìè áóðæóàçíèìè íàöіî-
íàëіñòàìè», çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîї ÷èìàëî âèêëàäà÷іâ çâіëüíèëè ç ðîáîòè, 
çààðåøòóâàëè òà äåïîðòóâàëè. Äіÿ÷і êóëüòóðè òàêîæ çàçíàëè ïàðòіéíîãî 
òèñêó òà êîíòðîëþ.

?  Сформулюйте своє ставлення до методів радянізації в Західній Україні. Які емоції 
викликають у вас події, що зображено на ілюстрації Ніла Хасевича? Як ви гадаєте, 
позитивно чи негативно реагували на радянізацію жителі Західної України?

2. Національно-визвольний рух 
у 1944–1950 рр.

Ïåðåòâîðåííÿ, ùî ìàëè íà ìåòі øâèä-
êèìè òåìïàìè øòó÷íî ïåðåêðîїòè åêî-
íîìі÷íó, ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íó, åòíі÷íó 
êàðòó çàõіäíèõ çåìåëü Óêðàїíè, ïðîõî-
äèëè â óìîâàõ ãîñòðèõ ïðîòèñòîÿíü.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1940-õ ðð. òåðèòîðіÿ 
çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìåëü çàëèøèëàñÿ 
çîíîþ êîíôëіêòó. Ç îäíîãî áîêó – ñòà-
ëіíñüêèé ðåæèì â îñîáі ïîòóæíîї àðìії, 
ùî ñêëàäàëàñÿ ç ïàðòіéíèõ, àäìіíі-
ñòðàòèâíèõ, âіéñüêîâèõ, ðåïðåñèâ íî-
êàðàëüíèõ îðãàíіâ. Їõíÿ êіëüêіñòü çàáåç-
ïå÷óâàëà ìîæëèâіñòü ïðîâîäèòè ñèñòåìíó 
áîðîòüáó ç ìіñöåâèì íàñåëåííÿì íà âñіõ 
íàïðÿìàõ і àãіòàöіéíî-ïðîïàãàíäèñò-
ñüêè  ìè, і ðåïðåñèâíèìè ìåòîäàìè. Ç іí-
øîãî – óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíî-âè-
çâîëüíèé ðóõ, ÿêèé îá’єäíóâàâ ÷ëåíіâ 
ÎÓÍ, áіéöіâ éîãî âіéñüêîâîãî êðèëà 
ÓÏÀ òà ìіñöåâå íàñåëåííÿ, ÿêå íå ïîãî-
äæóâàëîñÿ ç òðàíñôîðìàöіÿìè, ùî êàð-

Листівка УПА. Ніл Хасевич. 
Графіка в бункерах УПА (1944–1951)

Соціальний склад УПА
(постійно змінювався)

äèíàëüíî çìіíþâàëè éîãî ïîäàëüøå æèòòÿ 
òà ôàêòè÷íî áóëè ðîñіéñüêîþ îêóïàöієþ.

Ïðîòèñòîÿííÿ áóëî æîðñòêèì ç îáîõ 
áîêіâ. Ó 1944 ð. ïîâñòàíñüêèé ðóõ ïîøè-
ðþâàâñÿ íà òåðèòîðіþ 150 òèñ. êì2 ç íà-
ñåëåííÿì áëèçüêî 15 ìëí îñіá. ×èñåëüíіñòü 
áîéîâèõ îäèíèöü äîñÿãëà 100 òèñ. îñіá. 
Îðãàíіçàòîðñüêèì ÿäðîì і óäàðíîþ ñèëîþ 
îïîðó ñòàëè ôîðìóâàííÿ ÓÏÀ.

 Діяльність ОУН і УПА – це цілком організо-
ваний патріотичний мілітарний рух. Він 
розгортався під політичним проводом дер-

жавницьки орієнтованої ОУН. Формування УПА та 
озброєного підпілля мали чітку організаційну 
структуру, визначений командний склад, нормативні документи, бойові та загальновій-
ськові статути, систему військового планування, навчання, постачання тощо. Повстанці 
неприховано виступали проти радянського режиму, прозоро декларували перед насе-
ленням готовність збройним шляхом блокувати заходи ворожої влади.

Д. Вєдєнєєв, історик

?  Сформулюйте висновок про боєздатність національно-визвольного руху у процесі 
протистояння радянській системі.

Òàêòèêà áîðîòüáè ïîâñòàíöіâ ç ðàäÿíñüêèìè âіéñüêîâèìè òà ÷àñòèíàìè 
ÍÊÂÑ ó ïðîöåñі ïðîòèñòîÿíü çìіíþâàëàñÿ. ßêùî â îñòàííі ðîêè íіìåöü-
êî-ðàäÿíñüêîї âіéíè ÓÏÀ äіÿëà âåëèêèìè ç’єäíàííÿìè, òî ïіñëÿ її çà-
âåðøåííÿ âåëèêі ïіäðîçäіëè äіëèëèñÿ íà íåâåëèêі ãðóïè, çäàòíі äіÿòè ïàð-
òèçàíñüêèìè ìåòîäàìè.

Ïіä ÷àñ âèçâîëüíèõ çìàãàíü ÎÓÍ і ÓÏÀ áîðîòüáà çà «äóøі òà ñåðöÿ» 
íàñåëåííÿ ìàëà íå ìåíøå çíà÷åííÿ, íіæ áîéîâі îïåðàöії. Çàâäÿêè іíôîðìà-
öіéíî-ïñèõîëîãі÷íîìó âïëèâîâі ïіäïіëëÿ çìîãëî äîâãèé ÷àñ çáåðіãàòè øè-
ðîêó ñîöіàëüíó áàçó òà ìîæëèâіñòü ðåãåíåðóâàòè âëàñíі ñèëè, óòðèìóâàòè 
іäåéíî-äóõîâíèé çâ’ÿçîê ç íàñåëåííÿì ïåâíèõ òåðèòîðіé.

?  Як ви думаєте, що зображено на де-
ревориті Ніла Хасевича? Висловте своє 
ставлення до тих подій. Свою точку зору 
аргументуйте.

Ïîïðè àêòèâíіñòü, ïîâñòàíöі íå ìàëè 
øàíñіâ âèñòîÿòè, îñêіëüêè ðàäÿíñüêà 
êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíà ñèñòåìà ñïè-
ðàëà  ñÿ íà çíà÷íî ïîòóæíіøі ðåñóðñè. 
Її áîðîòüáà ç ïîòåíöіé íèìè ó÷àñíèêàìè 
íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó âіä  áóâà-
ëà ñÿ â êіëüêîõ íàïðÿìàõ:
 ôіçè÷íå çíèùåííÿ;
 ïðèìóñîâі ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ: 

ìîáіëіçàöіÿ äî ëàâ ×åðâîíîї àðìії, 
ñèñòåìàòè÷íі âèñåëåííÿ, ïðèìóñîâі çàëó÷åííÿ äî ðîáîòè íà ïðîìèñëî-
âèõ ïіäïðèєìñòâàõ ó ðіçíèõ ðàéîíàõ ÑÐÑÐ, äåïîðòàöії;

 çàñòîñóâàííÿ ïîòóæíîãî ìîðàëüíî-ïñèõîëîãі÷íîãî òèñêó íà íàñåëåííÿ: 
äèñêðåäèòàöіÿ íàöіîíàëüíîї іäåї, íàãíіòàííÿ ñòðàõó ïåðåä ÷èñëåííèìè 
êàðàëüíèìè çàõîäàìè, ïðîâîêàöії, øàíòàæ, òèñê íà ñіì’þ.

Дереворит «Геть з України!». 
Ніл Хасевич. Графіка в бункерах УПА 

(1944–1951)
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 За офіційними даними НКВС УРСР, у 1944–1945 рр. у західних областях України 
проведено понад 40 тис. чекістсько-військових операцій, убито близько 100 тис. 
осіб, узято в полон понад 110 тис. осіб, заарештовано понад 14 тис. повстанців. 

Усього з 1944 р. до 1952 р. було репресовано 500 тис. осіб.

 Знайдіть у мережі Інтернет матеріали про Р. Шухевича (фільми, архівні документи) 
та ознайомтеся з ними. Сформулюйте власний висновок про роль Р. Шухевича 
в  історії. Обміняйтеся думками в загальному колі.

Ïіñëÿ çàãèáåëі â 1950 ð. Ðîìàíà Øóõåâè÷à îðãàíіçîâàíі äії ÓÏÀ ôàê-
òè÷íî ïðèïèíèëèñÿ, õî÷ îêðåìі áîїâêè «çáðîéíîãî ïіäïіëëÿ» äіÿëè äî ñå-
ðåäèíè 1950-õ ðð., çîñåðåäèâøè ñèëè íà ïðîïàãàíäèñòñüêіé ðîáîòі òà 
ñàáîòàæі. Îñòàííіé êîìàíäóâà÷ ÓÏÀ Âàñèëü Êóê (1913–2007) çіòêíóâñÿ іç 
ñèòóàöієþ, êîëè êîîðäèíàöіÿ äіé ïîâñòàíñüêèõ îñåðåäêіâ ñòàëà ïðàêòè÷íî 
íåìîæëèâîþ, õàðàêòåð їõíüîї äіÿëüíîñòі â öåé ÷àñ çâіâñÿ äî áîðîòüáè çà 
âèæèâàííÿ. Ñïîñòåðі ãàëèñÿ ëèøå ïîîäèíîêі àêöії çãàñàþ÷îãî ïîâñòàí-
ñüêîãî ðóõó. Ó 1954 ð. Âàñèëÿ Êóêà çààðåøòóâàëè, âіí âіäñèäіâ ó ðàäÿí-
ñüêèõ â’ÿçíèöÿõ і òàáîðàõ, і âðåøòі-ðåøò éîãî çìóñè  ëè æèòè â óìîâàõ 
ðàäÿíñüêîãî ëàäó, âîðîæîãî áóäü-ÿêèì ïðîÿâàì óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї 
іäåї.

Ç ðîêàìè îïіð âèçâîëüíîãî ðóõó â Çàõіäíіé Óêðàїíі ïðèäóøèëè. Îñòàí-
 íÿ ñóòè÷êà êіëüêîõ âîÿêіâ ÓÏÀ çі ñëóæáîâöÿìè ÌÂÑ і ÊÄÁ âіäáóëàñÿ 
14 êâіòíÿ 1960 ð. ïîáëèçó õóòîðà Ëîçè Ïіäãàєöüêîãî ðàéîíó íà Òåðíîïіëü-
ùèíі.

 Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відео матеріали за творами Ніла Хасевича 
та його учнів «Графіка в бункерах УПА». Користуючись відеорядом, спробуйте сха-
рактеризувати основні етапи протистояння радянсь кої влади та українського 

 визвольного руху. Що нового для себе ви відкрили? Якою була історична правда?

Формуємо компетентності

Просторову. Використовуючи карту 2 (с. 217), прокоментуйте, який регіон 
Украї  ни продовжував залишатися зоною збройного конфлікту після завершення 
Другої світової війни.

Логічну. Скориставшись методом «Обери позицію», обговоріть тези: 
1. Дії радянського уряду в Західній Україні були виправданими та принесли по-

зитивні зміни в життя суспільства.
2. Дії радянського уряду в Західній Україні можна класифікувати як такі, що сис-

тематично порушували права людини.
Інформаційну. 1. Пригадайте визначення поняття радянізація та розкрийте 

його зміст. 2. Знайдіть у тексті параграфа інформацію про основні методи радяні-
зації західних областей України та розподіліть їх за критеріями: ті, що сприймалися 
населенням позитивно / ті, що викликали незгоду та опір. Свій вибір обґрунтуйте.

Аксіологічну. 1. Проаналізуйте діаграму (с. 29). У сучасній науковій літературі 
є й інші дані про соціальну структуру УПА. Прокоментуйте чому. 2. Висловте своє 
ставлення до дешифрування понять радянської ідеології: колективізація – закрі-
пачення селян; ліквідація куркульства як класу – фізичне знищення успішних се-
лянських господарів; індустріалізація – форсоване створення потужної військової 
промисловості; культурна революція – створення духовної в’язниці для суспіль-
ства. Чи доцільно використовувати радянські ідеологеми в сучасному інформацій-
ному просторі? Відповідь обґрунтуйте.

Мовленнєву. Підготуйте доповідь «Український національно-визвольний 
рух у західних областях України в 1944–1950 рр.: особливості діяльності».
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 § 6. Масові депортації, переселення, репресії
1. Вибори до Верховної Ради

Íà ïî÷àòêó 1946 ð. ïіä ÷àñ ïіäãî-
òîâêè äî âèáîðіâ ó ÂÐ ÑÐÑÐ ðîç-
ïî÷àëàñÿ âіéñüêîâî-ïðî ïàãàíäèñòñüêà 
âèáîð÷à êàìïàíіÿ. Â îñîáëèâî «ïðîá-
ëåìíèõ» ðåãіîíàõ – íà òåðèòîðії 
 Ðіâíåíñüêîї, Âîëèíñüêîї, Ëüâіâñüêîї, 
 Äðîãîáèöüêîї, Ñòàíіñëàâñüêîї òà ×åðíі-
âåöüêîї îáëàñòåé – çáіëüøèëè ÷èñåëü-
íіñòü âíóòðіøíіõ âіéñüê. Âîíè  ïîâèííі 
áóëè çàáåçïå÷èòè ïîêàçîâó ñòîâіäñîò-
êîâó ÿâêó ãðîìàäÿí íà âèáîð÷і äіëü-
íèöі, ùî ìàëî ñòàòè ÿñêðàâîþ äåìîí-
ñòðàöієþ «âñåíàðîäíîї ïіäòðèìêè» 
òðóäÿùèìè çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè 
ïîëіòèêè êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії.

 У західних областях було розташовано близько 3000 армійських гарнізонів. Ра-
дянські прикордонні війська спільно з польськими та чехословацькими прикор-
донниками повністю блокували зовнішні кордони України. Загалом радянська 

сторона залучила до операції понад 200 тис. осіб.

Íåçâàæàþ÷è íà âèêîðèñòàííÿ ñèëè, êîìóíіñòàì íå âäàëîñÿ ïðîâåñòè 
âèáîðè âñþäè – â îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ïðîãîëîñóâàëî ëèøå ïî 
êіëüêà îñіá, іíøі ñõîâàëèñÿ âіä âëàäè. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âèáîðіâ íàñòóï 
íà îïîçèöіéíèé ðóõ ïðîäîâæèâñÿ. «Âåëèêà áëîêàäà» òðèâàëà ç 10 ñі÷íÿ ïî 
1 êâіòíÿ 1946 ð. Çà її ðåçóëüòàòàìè âëàäà îãîëîñèëà, ùî ïіäïіëëÿ òà ïî-
âñòàíñüêèé ðóõ â Óêðàїíі çíåêðîâëåíî é îñòàòî÷íî çíèùåíî.

Îäíàê íà 1 ñі÷íÿ 1947 ð. íà òåðèòîðії ÓÐÑÐ âіääіëè ÓÏÀ é ñòðóêòóðè 
ÎÓÍ ñêëàäàëè 530 îäèíèöü іç 4,5 òèñ. ó÷àñíèêіâ. «Âñåíàðîäíîї ïіäòðèìêè» 
ïîëіòèêè êîìóíіñòіâ íå áóëî âèÿâëåíî.

2. Масові депортації 1944–1946 рр.
 Депортації – це примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця 

проживання або з держави окремих осіб чи народів.

Ïðèìóñîâèé ñïîñіá ïåðåìіùåííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі íàñåëåííÿ áåç 
óðàõóâàííÿ éîãî іíòåðåñіâ áóâ çâè÷íîþ ïðàêòèêîþ äëÿ ñòàëіíñüêîї êî-
ìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíîї ñèñòåìè. Äåïîðòàöіéíà ïîëіòèêà íà çàõіäíîóêðà-
їíñüêèõ çåìëÿõ ñòîñóâàëàñÿ ÷ëåíіâ ÎÓÍ, âîїíіâ ÓÏÀ, їõíіõ ñіìåé, îñіá, ùî 
ïіäòðèìóâàëè óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèé ðóõ.

Мовою джерел
Усіх повнолітніх членів сімей засуджених ОУНівців, а також актив-

них повстанців, як заарештованих, так і вбитих в зіткненнях, – висе-
лити в віддалені райони Красноярського краю, Омської, Новосибірської 
та Іркутської областей, а їх майно конфіскувати відповідно до наказу 
НКВС СРСР № 001552 від 10 грудня 1940 р.

Розпорядження наркома внутрішніх справ СРСР 
Л. Берії (31 березня 1944 р.)

 § 6. Масові депортації, переселення, репресії

Противиборча листівка українського 
підпілля. Архів СБУ
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 Кількість виселених учасників національно-визвольного руху (разом із членами 
родин) із західних областей за роками така: 1944 р. – понад 12 тис. осіб, у 1945 р. – 
понад 17 тис. осіб, у 1946 р. – понад 6 тис. осіб.

Ïðàöåçäàòíі ïåðåñåëåíöі ïіäëÿãàëè ïðèìóñîâіé ïðàöі, ïåðø çà âñå â 
êîïàëüíÿõ. Ñіì’ї, ÿêі íå ìàëè ïðàöåçäàòíèõ îñіá, ïîòåðïàëè âіä çëèäíіâ.

3. Ліквідація Української греко-католицької церкви
Ðàäÿíіçàöіÿ óêðàїíöіâ ïåðåäáà-

÷àëà ïåðåôîðìàòóâàííÿ їõíüîãî ñâі-
 òîãëÿäó. Îñêіëüêè ðàäÿíñüêà іäåî-
ëîãіÿ íå äîïóñêàëà êîíêóðåíöії, 
âіäáóâñÿ íàñòóï íà іíñòèòóöії, ÿêі 
ìàëè âïëèâ íà íàñåëåííÿ. Ó Çà-
õіäíіé Óêðàїíі ðàäÿíñüêå êåðіâ-
íèöòâî îäíó іç ñåðéîçíèõ çàãðîç 
âáà÷àëî â äіÿëüíîñòі Óêðàїíñüêîї 
ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè (ÓÃÊÖ). 
Її íåçàëåæíà ïîçèöіÿ, âіäñòîþâàííÿ 
іíòåðåñіâ íàðîäó, ïіäòðèì  êà íàöіî-
íàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó ñïðè÷è-
íèëè ïåðåñëіäóâàííÿ ñâÿùåíèêіâ і 
âіðÿí ÓÃÊÖ. Ãðåêî-êàòîëèöüêі ñâÿ-
ùåíèêè äîëó÷àëèñÿ äî âèçâîëüíîї 
áîðîòüáè òàêîæ ó ôîðìі êàïåëàíñòâà 

і äóøïàñòèðñüêîї îïіêè â óêðàїíñüêèõ âіéñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ. Âîíè áóëè 
êàïåëàíàìè â ñîòíÿõ і êóðåíÿõ ÓÏÀ, ó ñòàðøèíñüêèõ øêîëàõ і øïèòàëÿõ.

Íàñòóï íà öåðêâó ïî÷àâñÿ ç êàìïàíії ùîäî її äèñêðåäèòàöії â ãàçåòі 
«Âіëüíà Óêðàїíà» âіä 8 êâіòíÿ 1945 ð. ÓÃÊÖ çâèíóâàòèëè ó ñïіâïðàöі ç 
íàöèñòàìè. Ïîòіì âіäáóëèñÿ àðåøòè її êåðіâíèêіâ і ñâÿùåíèêіâ. 11 êâіòíÿ 
1945 ð. ó ñîáîðі Ñâÿòîãî Þðà çààðåøòóâàëè ìèòðîïîëèòà Éîñèïà Ñëіïîãî.

Çàãàëîì ó 1945–1946 ðð. îðãàíè äåðæáåçïåêè çààðåøòóâàëè áëèçüêî 
800 ãðåêî-êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèêіâ òà êèíóëè їõ ó òþðìè é òàáîðè. Îäíî-
÷àñíî âåëàñÿ ïіäãîòîâêà äî Ëüâіâñüêîãî öåðêîâíîãî ñîáîðó (8–10 áåðåçíÿ 
1946 ð.), íà ÿêîìó 216 äåëåãàòіâ âіä äóõîâåíñòâà і 19 âіä ìèðÿí óõâàëèëè 
ðіøåííÿ ïðî ëіêâіäàöіþ ÓÃÊÖ òà ïðèєäíàííÿ äî Ðîñіéñüêîї ïðàâîñëàâíîї 
öåðêâè (ÐÏÖ). Ïіñëÿ ñîáîðó ÓÃÊÖ áóëî ëіêâіäîâàíî íà âñіé òåðèòîðії Çà-
õіäíîї Óêðàїíè. Ó ñåðïíі 1949 ð. Ãðåêî-êàòîëèöüêó öåðêâó ëіêâіäóâàëè íà 
Çàêàðïàòòі.

Літургія в лісі. Стоїть о. Андрій Радьо 
«Яворенко». Архів Інституту історії 
церкви Українського католицького 

університету

Патріарх Йосип 
Сліпий. Глава УГКЦ

 Йосип Сліпий (1892–1984) – церковний діяч, ме-
ценат, патріарх Греко-католицької церкви. Відбув 
у радянських таборах 18 років. На вимогу світової 

громадськості 1963 р. його було звільнено і депортовано до 
Ватикану. Наукова і пастирська спадщина налічує 14 томів.
Був почесним членом Наукового товариства імені Шевченка 
з 1964 р., членом Тіберійської академії (м. Рим) – з 1965 р., 
почесним доктором Українського Вільного Університету 
(м. Мюнхен) – з 1969 р. та трьох американських і одного ка-
надського університетів.
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Ëіêâіäàöіÿ Ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè âіäáóâàëàñÿ â óìîâàõ íàäçâè-
÷àéíî æîðñòêîãî òåðîðó ïðîòè äóõîâåíñòâà òà âіðÿí. Ìàéæå óâåñü єïèñêî-
ïàò çàãèíóâ ó òþðìàõ і êîíöòàáîðàõ ÑÐÑÐ. Óñі ãðåêî-êàòîëèöüêі öåðêâè 
áóëî ïîãðàáîâàíî, ÷àñòêîâî ïåðåäàíî ÐÏÖ, ÷àñòêîâî çíèùåíî.

 Радянська влада, яка, згідно з таємно укладеним планом і за допомогою репре-
сивних органів і РПЦ, ліквідувала греко-католицьку церкву на теренах України 
й офіційно скріпила цю акцію Львівським псевдособором 1946 р., брутально по-

рушила елементарне право людини на віросповідання, визнане у всьому світі, навіть 
в інших тоталітарних державах.

Ю. Герич, дослідник історії церкви

4. Операція «Захід»
Îïåðàöіÿ «Çàõіä» (21–22 æîâòíÿ 1947 ð.) áóëà îäíієþ ç íàéáіëüø ìàñîâèõ 

і êîðîòêîòåðìіíîâèõ ñòàëіíñüêèõ äåïîðòàöіé. Ïîâíîëіòíіõ і íåïîâíîëіòíіõ 
÷ëåíіâ ñіìåé óêðàїíñüêèõ ïîâñòàíöіâ òà їõíіõ áëèçüêèõ ðîäè÷іâ, ùî ïðî-
æèâàëè ó Ëüâіâñüêіé, Ñòàíіñëàâñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і Ðіâíåíñüêіé îáëàñ-
òÿõ, âèñåëèëè äî Êàçàõñòàíó òà Ñèáіðó. Ïðèìóñîâі ïåðåìіùåííÿ ïðîâîäèëèñÿ:
 äëÿ çíèùåííÿ ñîöіàëüíîї áàçè óêðàїíñüêîãî ïіäïіëëÿ â ðåãіîíі;
 äëÿ íàïîâíåííÿ òðóäîâèì ðåñóðñîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ïіâíі÷-

íèõ ðàéîíіâ ÑÐÑÐ;
 ÿê äієâèé àðãóìåíò ùîäî ïðèñêîðåííÿ êîëåêòèâіçàöії.

Â îïåðàöії áóëî çàäіÿíî ñèëè îïåðàòèâíîãî ñêëàäó òà âіéñüê ÌÄÁ і ÌÂÑ, 
ïðèêîðäîííèõ âіéñüê, òàêîæ áóëî âèêîðèñòàíî äîïîìîãó ÷ëåíіâ ðàäÿí-
ñüêîãî ïàðòіéíî-ãîñïîäàðñüêîãî òà êîìñîìîëüñüêîãî àêòèâó.

 Із західних областей України виселили близько 27 тис. сімей спецпереселенців 
(76 тис. осіб), з них у примусовому порядку на підприємства вугільної промисло-
вості східних районів СРСР направлено 21 тис. сімей.

?  Використовуючи діаграму та інформацію з рубрики «Енциклопедія», сформу-
люйте висновок про склад населення, яке виселили під час операції «Захід».

 Та депортація за своїми трагічними наслідками стала гуманітарною, етнодемо-
графічною катастрофою, злочином проти людяності. Адже сталінський режим 
свідомо і практично одномоментно здійснив насильство стосовно величезної 

маси людності одного етнічного регіону, намагаючись позбавити її моральних орієнтирів, 
прирікаючи на знищення.

Т. Вронська, історикиня

Виселення із західних 
областей України

Листівка УПА. Вивіз на Сибір 
у 1947-му. Ніл Хасевич. 

Графіка в бункерах УПА (1944–1951)
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Óïðîäîâæ 1947–1953 ðð. ïðîäîâæóâàëèñÿ äåïîðòàöії ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ 
іç çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè. Ó öåé ïåðіîä îñíîâíó óâàãó ñêîíöåíòðóâàëè 
íà òèõ ãðóïàõ íàñåëåííÿ, ÿêі ðàäÿíñüêà âëàäà ðîçöіíþâàëà ÿê ãîëîâíó 
ïåðåøêîäó ðàäÿíіçàöії. Ç êіíöÿ 1948 ð. âèñåëåííÿ ïðîâîäèëèñÿ ïіä çðó÷-
íèì äëÿ ðàäÿíñüêîї âëàäè ãàñëîì: «Äії ó âіäïîâіäü» íà çáðîéíі âèñòóïè 
ïîâñòàíöіâ. Çàõіäíîóêðàїíñüêі ñåëà ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà çàðó÷íèöüêі ðå-
çåðâàöії, çâіäêè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò ëþäåé ìîãëè âіäïðàâèòè â çàñëàííÿ.

 Від червня 1944 р. до грудня 1952 р. за належність до родин учасників націо-
нально-визвольного руху у віддалені місцевості СРСР заслали 190 тис. осіб.

Ïіñëÿ ñìåðòі É. Ñòàëіíà ìàñîâі äåïîðòàöії ïðèïèíèëèñÿ, îäíàê ñêàñó-
âàííÿ ïðàâîâèõ îáìåæåíü äëÿ äåïîðòîâàíèõ òðèâàëî äî 1956 ð. Õî÷à ñïåö-
ïåðåñåëåíöі, çîêðåìà ÷ëåíè ðîäèí óêðàїíñüêèõ ïîâñòàíöіâ і ïіäïіëüíèêіâ, 
ìàëè âñі ïðàâà ãðîìàäÿí ÑÐÑÐ, ïðîòå âîíè íå ìîãëè âіëüíî âèїæäæàòè çà 
ìåæі íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå ïðîæèâàëè. Êîæíîãî ïîïåðåäæàëè ïðî êðèìі-
íàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà âòå÷ó ç ìіñöÿ ïîñåëåííÿ.

 Спецпоселення – це місце примусового утримання окремих категорій населення 
та представників етносів, яких радянська влада вважала політично небезпеч-
ними або ворожими.

 Навчальний проект «Українці в повстаннях у таборах ГУЛАГу (ГУТАБу)». 1. Зна-
йдіть у мережі Інтернет на сайті «Територія терору» у рубриці «Публікації» статтю 
«Українці в ГУЛАГу» та ознайомтеся з нею. Складіть план статті і коротку  розповідь. 

2. Сформулюйте висновок про матеріали використаного ресурсу як джерело для вивчення 
історії України.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Синхронізуйте події політичного й соціально-економічного 
життя в Україні в повоєнний період.

Просторову. Використовуючи інформацію з тексту параграфа, покажіть на 
карті 1 (с. 216) шляхи примусових переміщень населення України в повоєнні роки.

Інформаційну. 1. Користуючись поняттями депортації, «Захід», «Вісла», 
сформулюйте висновок про причини, характер і наслідки примусових пересе-
лень. 2. Складіть хронологію депортацій, переселень, репресій із зазначенням 
груп населення, проти яких вони спрямовувалися.

Аксіологічну. В українській історіографії перебіг операції «Захід» розціню-
ють як невмотивований терор проти жінок, дітей і людей похилого віку. Чи по-
годжуєтесь ви із цим твердженням? Відповідь аргументуйте.

Логічну. Чому стала можливою ліквідація УГКЦ? Використайте карту 2 (с. 217) 
для пояснення вашої думки.

Мовленнєву. Знайдіть у мережі Інтернет відеоматеріали про депортації на-
селення. Переглянувши їх, розкажіть, як склалося життя людей – жертв приму-
сових переселень.

 § 7. Культурне життя в Україні в перші повоєнні роки
1. Відбудова системи освіти

Ðîçâèòîê íàóêè òà êóëüòóðè áóâ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó ïіñëÿâî-
єííîãî âіäíîâëåííÿ Óêðàїíè. Ó ðîêè âіéíè ìàéæå 33 òèñ. øêіë, òåõíіêó-
ìіâ, çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè áóëî çðóéíîâàíî, íå âèñòà÷àëî îáëàäíàííÿ, 
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ïіäðó÷íèêіâ. Øêîëè âіäáóäîâóâàëè âëàñíèìè ñèëàìè, òàê çâàíèì ìåòîäîì 
íàðîäíîї âіäáóäîâè, òîìó ùî îñíîâíі êîøòè äåðæàâà âèäіëÿëà íà âіäíîâ-
ëåííÿ ïðîìèñëîâîñòі. Ó ïåðøіé ïîëîâèíі 1950-õ ðð. áóëî ïîáóäîâàíî 
1300 íîâèõ øêіë. Ó 1953 ð. âіäáóâñÿ ïåðåõіä äî îáîâ’ÿçêîâîї ñåìèðі÷íîї 
îñâіòè. Áóëî âіäêðèòî âå÷іðíі øêîëè ðîáіòíè÷îї òà ñіëüñüêîї ìîëîäі, ÿêà íå 
çìîãëà çäîáóòè îñâіòó â äåííіé øêîëі.

 На початку 1950-х рр. в Україні працювало близько 3000 дитячих садків, 36 тис. шкіл 
різного типу, зокрема школи робітничої і сільської молоді (7,2 млн учнів), 584 тех-
нікуми (228 тис. учнів), 160 вищих навчальних закладів (200 тис. студентів).

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàëà ïðîáëåìà ïåäàãîãі÷íèõ êàäðіâ. Äëÿ ïіä-
ãîòîâêè â÷èòåëіâ ñòâîðþâàëèñÿ êîðîòêîñòðîêîâі êóðñè, âіäêðèâàëèñÿ ïå-
äàãîãі÷íі êëàñè, ó÷èëèùà é ó÷èòåëüñüêі (ïіñëÿ 1950 ð. – ïåäàãîãі÷íі) 
іíñòèòóòè. Âіäíîâèëè ðîáîòó Êèїâñüêèé, Õàðêіâñüêèé, Îäåñüêèé äåðæàâíі 
óíіâåðñèòåòè, ó 1945 ð. âіäêðèâñÿ Óæãîðîäñüêèé óíіâåðñèòåò.

Çà ðîêè ïіñëÿâîєííîї âіäáóäîâè âіäíîâëåíî äіÿëüíіñòü çðóéíîâàíèõ êëó-
áіâ, áіáëіîòåê, ìóçåїâ.

 У 1950 р. в Україні працювало майже 35 тис. масових бібліотек, 28,7 тис. клубів, 
що перевищувало кількість культурно-освітніх установ довоєнних років.

 У діяльності музеїв невиправдано перебільшувалися пропагандистські функції, 
які перетворювали їх в політичний інструмент впливу на світогляд людей. З екс-
позицій вилучалися оригінальні речі, а їх місце займали схеми суспільно-

економічних формацій, численні цитати класиків, уривки з постанов партії та уряду.
Р. Маньковська, історикиня

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâіòíіõ і 
ôàõîâèõ øêîëàõ òà çàêëàäàõ âèùîї îñâіòè áóëà éîãî çàïîëіòèçîâàíіñòü і 
ìіëіòàðèçàöіÿ. Ïîëіòè÷íå âèõîâàííÿ â äóñі âіääàíîñòі êîìóíіñòè÷íіé ïàð-
òії ïðîâàäèëîñÿ íå òіëüêè ÷åðåç ïіîíåðñüêі òà êîìñîìîëüñüêі îðãàíіçàöії, 
àëå é ïіä ÷àñ âèêëàäàííÿ âñіõ äèñöèïëіí. Äіàïàçîí êîðèñòóâàííÿ óêðàїí-
ñüêîþ ìîâîþ ïîñòіéíî çâóæóâàâñÿ.

 З 1948 по 1954 р. число українських шкіл зменшилося з 26 тис. до 25 тис., а російсь-
ких – збільшилося з 2720 до 4051. У 1953 р. в українських школах навчалося 
1,4 млн дітей, а в російських і змішаних – 3,9 млн.

2. Наука
Ó ïåðøі ïîâîєííі ðîêè â Óêðàїíі âіäíîâèëàñÿ ðîáîòà íàóêîâî-äîñëіäíèõ 

óñòàíîâ, ïåðåâàæíà êіëüêіñòü ÿêèõ ïіä ÷àñ âіéíè ïåðåáóâàëà â åâàêóàöії. 
Ãîëîâíèì íàóêîâèì çàêëàäîì ðåñïóáëіêè áóëà Àêàäåìіÿ íàóê ÓÐÑÐ, ÿêó 
î÷îëþâàâ Î. Áîãîìîëåöü (1930–1946), à çãîäîì Î. Ïàëëàäіí (1946–1962).

Олександр Богомолець

 Олександр Богомолець (1881–1946) – видатний 
учений-медик, академік. Автор понад 150 фунда-
ментальних праць з ендокринології, порушення об-

міну речовин, імунітету та алергії, онкології, старіння орга-
нізму тощо. Одна з улюблених тем – проблема довголіття. 
Він стверджував: «…вміння продовжити життя – це насам-
перед уміння не скоротити його», «...необхідно виховувати 
свій характер: надмірна подразливість, ... призводить до 
чвар, скорочує життя».
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Володимир Філатов

Медицина – це сфера, яка за десятиліття матиме нові 
професії: ІТ-медик, ІТ-генетик, генетичний консультант, 
клінічний біоінформатик, консультант зі здорової старості, 
молекулярний дієтолог та ін.

 Володимир Філатов (1875–1956) – учений-офталь-
молог, хірург, винахідник, поет, художник, мемуа-
рист, академік, директор Інституту очних хвороб і 

тканинної терапії АН УРСР. Автор понад 450 наукових 
праць. Вивчав хвороби очей, розробляв методи їх ліку-
вання (зокрема, хірургічні), винаходив офтальмологічні 
інструменти.

Â Іíñòèòóòі åëåêòðîòåõíіêè 
ÀÍ ÓÐÑÐ ïіä êåðіâíèöòâîì Ñ. Ëå-
áåäє  âà âèãîòîâëåíî ïåðøèé ó êîíòè-
íåíòàëüíіé Єâðîïі êîìï’þòåð – ìàëó 
åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíó ìàøèíó 
(ÌÅÎÌ), ùî íà òîé ÷àñ âіäïîâіäàëà 
ðіâíþ ñâіòîâèõ ñòàíäàðòіâ.

Â Іíñòèòóòі ôіçèêè ÀÍ ÓÐÑÐ ïіä 
êåðіâíèöòâîì Ì. Ïàñі÷íèêà ðîçïî-
÷àëèñÿ äîñëіäæåííÿ ùîäî ôіçèêè 
àòîìíîãî ÿäðà. Ó Õàðêіâñü êîìó ôі-
çèêî-òåõíі÷íîìó іíñòèòóòі ÀÍ ÓÐÑÐ 
ðîçâèâàëèñÿ àòîìíà åíåðãåòèêà, 
ÿäåðíà ôіçèêà íàäâèñîêèõ і ñåðåäíіõ 
åíåðãіé, ôіçèêà íàäíèçüêèõ òåìïå-
ðàòóð, ðà äіî  ôі çè êà. Â Іíñòèòóòі ÷îð-
íîї ìå òàëóðãії ÀÍ ÓÐÑÐ ðîçðîáèëè 

òà âèïðîáóâàëè ìåòîä îäåðæàííÿ çàëіçíîãî ïîðîøêó. Â Іíñòèòóòі åëåêòðî-
çâàðþâàííÿ ÀÍ ÓÐÑÐ çäіéñíèëè äîñëіäæåííÿ ç ðîçðîáêè é âïðîâàäæåííÿ 
ó âèðîáíèöòâî íîâèõ çðàçêіâ çâàðþâàëüíîї àïàðàòóðè. Ó 1953 ð. ó Êèєâі 
ââåäåíî â åêñïëóàòàöіþ ñóöіëüíî çâàðíèé ìіñò çàâäîâæêè 1543 ì, ñïðîåêòî-
âàíèé çà ó÷àñòþ àêàäåìіêà Є. Ïàòîíà.

Ðåçóëüòàòèâíî ïðàöþâàëè âіäîìі â÷åíі: ìàòåìàòèê Ì. Áîãîëþáîâ,  õіìіê 
Î. Áðîäñüêèé, ñåëåêöіîíåð Â. Þð’єâ.

Íà æàëü, ñèñòåìà êåðіâíèöòâà íàóêîþ, ÿêà іñíóâàëà â ÑÐÑÐ, ñòâîðþ-
âàëà óìîâè äëÿ çàñèëëÿ ïîñåðåäíîñòåé, ëþäåé ñïîæèâàöüêîãî ґàòóíêó, êî-
ðèñëèâöіâ, àâàíòþðèñòіâ. Óíàñëіäîê öüîãî äåÿêі ïåðñïåêòèâíі íàïðÿìè 
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, çîêðåìà ãåíåòèêà, áóëî îãîëîøåíî іäåàëіñòè÷íèìè, 
ëæåíàóêîâèìè. Ëèñåíêіâùèíà ñòàëà îäíієþ ç ãàíåáíèõ ñòîðіíîê â іñòîðії 
áіîëîãі÷íîї íàóêè. Âîíà ñïðè÷èíèëà âіäñòàâàííÿ â öіé ãàëóçі â íàñòóïíі 
äåñÿòèëіòòÿ.

 Знайдіть у мережі Інтернет фільми чи документальні матеріали про видатних 
 учених (на вибір з тексту параграфа), наприклад фільм «Олександр Богомолець в 
опозиції до смерті». Використовуючи отриману інформацію, напишіть есе «Роль 

особистості в історії науки».

Мала електронно-обчислювальна 
машина – МЕОМ (1951)
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3. Література

Êðàїíà ïîòðåáóâàëà ÿêíàéøâèäøîãî âіäíîâëåííÿ ïіñëÿ ðàí, ÿêèõ çàâ-
äàëà âіéíà, òîìó ëіòåðàòóðà òîãî ÷àñó áóëà ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ àòìî-
ñôåðè çàãàëüíîíàðîäíîãî åìîöіéíîãî ïіäíåñåííÿ. Ó öåé ÷àñ íàïèñàíî òâîðè 
«Ìàíäðіâêà â ìîëîäіñòü» Ì. Ðèëüñüêîãî, «Æèâà âîäà» Þ. ßíîâñüêîãî, «Éîãî 
ïîêîëіííÿ» І. Ñåí÷åíêà, «Ïîõîðîí äðóãà» Ï. Òè÷èíè òà іí.

Ïðîòå ðåàëії âіéíè, òðóäíîùі ïîâîєííîї âіäáóäîâè íå çìîãëè ïðîáèòèñÿ 
íà ñòîðіíêè õóäîæíіõ âèäàíü. Óñі ìèòöі ïîâèííі áóëè ïèñàòè òâîðè âèíÿò-
êîâî â ìåæàõ ñîöіàëіñòè÷íîãî ðåàëіçìó: ïðîñëàâëÿòè іäåї êîìóíіçìó, ðà-
äÿíñüêèé ðåæèì і êîìóíіñòè÷íèõ âîæäіâ.

Àëå íàâіòü æîðñòêèé іäåîëîãі÷íèé òèñê íå çàâàäèâ óêðàїíñüêèì ïðîçàї-
êàì і ïîåòàì íàïèñàòè òâîðè, ÿêі îòðèìàëè âèçíàííÿ â ñóñïіëüñòâі: «Êèїâ-
ñüêі îïîâіäàííÿ» Þ. ßíîâñüêîãî, ðîìàí «Âåëèêà ðіäíÿ» Ì. Ñòåëüìàõà, 
çáіðêè «×îòèðè ëіòà», «Çà ñèíіì ìîðåì» À. Ìàëèøêà, ãóìîðèñòè÷íі îïî-
âіäàííÿ Î. Âèøíі, «Ïðàïîðîíîñöі» Î. Ãîí÷àðà òà іí. ×àñòèíó ëіòåðàòóð-
íîãî äîðîáêó ïèñüìåííèêіâ áóëî îïóáëіêîâàíî ïіñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ.

Âèäàòíі ëіðèêè óêðàїíñüêîї ïîåçії, Ì. Ðèëüñüêèé òà Â. Ñîñþðà, ÿêі íà-
òèêàëèñÿ íà çàáîðîíè òà öåíçóðó, ìóñèëè îáõîäèòè ñó ñïіëüíі ïðîáëåìè. 
Ì. Ðèëüñüêèé áóâ íåïåðåâåðøåíèì ïåðåêëàäà÷åì. Çà ñâîє æèòòÿ âіí ïåðå-
êëàâ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ïîíàä 200 000 ïîåòè÷íèõ ðÿäêіâ.

 Поет високої культури, широких обріїв, поет, що виходить на простори світові, – 
таким ми бачимо Рильського... Блискучий перекладач. Неперевершений майстер 
пейзажної лірики.

О. Гончар, письменник

Â. Ñîñþðà çóìіâ ïåðåäàòè ó ñâîїõ òâîðàõ êîíôëіêòè ðàäÿíñüêîї åïîõè, 
ïðîòèðі÷÷ÿ, ÿêі âіä÷óâàâ óêðàїíñüêèé іíòåëіãåíò òîãî ÷àñó: íåìîæëèâіñòü 
ïîєäíóâàòè êîìóíіñòè÷íó іäåîëîãіþ ç íàöіîíàëüíèìè, ïàòðіîòè÷íèìè ïî-
÷óòòÿìè. Ó 1951 ð. âіðø ïîåòà «Ëþáіòü Óêðàїíó!» ñòàâ ïðè÷èíîþ íàéãî-
ñòðіøèõ çâèíóâà÷åíü éîãî â íàöіîíàëіçìі. Ç âіäêðèòòÿì àðõіâіâ ç’ÿ ñóâàëîñÿ, 
ùî ÷èìàëî òâîðіâ ïîåòà ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ íå âèéøëè äðóêîì àáî æ äðóêó-
âàëèñÿ óðèâêàìè ÷è ç êîðåêòèâàìè.

 Щоб уникнути репресій, якось вижити, рвійний Володимир Сосюра прикидався 
божевільним, розсудливий Максим Рильський після допитів у Лук’янівській в’язниці 
… рятувався «Піснею про Сталіна», Микола Бажан уславлював «великого вождя» 

й перекладав «Витязя в тигровій шкурі» грузинського генія Шота Руставелі, а Павло Ти-
чина вдавав із себе скорше наївну дитину, ніж «геніального блазня», яким вважав його 
Василь Стус.

М. Славинський, прозаїк, журналіст, літературний критик

?  Як ви розумієте висловлення критика?

4. Образотворче мистецтво
Ìèñòåöòâî, ÿê і ëіòåðàòóðà, ó ïîâîєííі ðîêè ïåðåòâîðèëîñÿ íà ïðîïà-

ãàíäèñòñüêèé çàñіá. Âëàäà çàîõî÷óâàëà ñòâîðåííÿ õóäîæíіõ òâîðіâ, ÿêі çî-
áðàæàëè ïåðåâàãè ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, âіäíîâëåííÿ çðóéíîâàíîãî 
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, áîðîòüáó çà ìèð òà äðóæáó ìіæ íàðîäàìè.

Óòіì ñàìå íà ïîâîєííі ðîêè ïðèïàâ ïî÷àòîê àêòèâíîї òâîð÷îñòі òàëà-
íîâèòîї õóäîæíèöі Ò. ßáëîíñüêîї. Âîíà ïî÷èíàëà ÿê ïîñëіäîâíèöÿ ñî-
öіàëіñòè÷íîãî ðåàëіçìó. Àëå ÷èìàëî її ðîáіò ñïîâíåíî ëіðèçìîì, îñîáëèâî 
ïðèñâÿ÷åíі ìàòåðèíñòâó, òîíêèì ïñèõîëîãіçìîì ó ïîðòðåòàõ, àâòîïîðò-
ðåòàõ.
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Òàêîæ çíàéøëè ìîæëèâîñòі äî 
ñàìîðåàëіçàöії óêðàїíñüêі ìèòöі 
Â. Êðè÷åâñüêèé, Ô. Êðè÷åâñüêèé, 
É. Áîêøàé, Î. Áіçþêîâ, Â. Áåðíàä-
ñüêèé, Ã. Ãëþê, Ê. Єëåâà, À. Êàø-
øàé, Ê. Òðîõèìåíêî, Î. Øîâêó-
íåíêî.

Знайдіть у мережі Інтернет і пере-
гляньте добірку «Тетяна Яблонська і кла-
сики українського ХХ ст.». Сформулюйте 
власні висновки про твори прославлених 
майстрів живопису.

Íà òëі іíøèõ ìèòöіâ âè ðіç íÿ єòü -
ñÿ òàëàíòîì Ê. Áіëîêóð – õóäîæ-
íè öÿ, ìàéñòðèíÿ íàðîäíî-äåêîðà-
òèâíîãî æèâîïèñó, ïðåäñòàâíèöÿ 

«íàїâíîãî ìèñòå öòâà»1. Ó 1954 ð. íà Ìіæíàðîäíіé âèñ òàâöі â  Ïàðèæі åêñ-
ïîíóâàëîñÿ òðè êàðòèíè Ê. Áіëîêóð «Öàð-Êîëîñ» (1949), «Áåðіçêà» (1934), 
«Êîëãîñïíå ïîëå» (1948–1949), ùî ïðèíåñëî їé ñâіòîâó ñëàâó.

Знайдіть у мережі Інтернет на інформаційно-аналітичному порталі In-Art матері-
али «Катерина Білокур. Художниця від бога із села Богданівки» і дізнайтеся більше про 
К. Білокур.

5. Музика та кінематограф
Ïîâîєííі ðîêè ïîòðåáóâàëè âіä äіÿ÷іâ ìóçè÷íîї êóëüòóðè Óêðàїíè àê-

òèâíîñòі íå òіëüêè â ãàëóçі òâîð÷îñòі, à é ó ïåäàãîãі÷íіé òà îðãàíіçàòîð-
ñüêіé ñôåðàõ. Ïîòðіáíî áóëî âіäíîâèòè äіÿëüíіñòü ÷èñëåííèõ ìèñòåöüêèõ 
çàêëàäіâ, êîíöåðòíèõ îðãàíіçàöіé, ïіäãîòóâàòè íîâå ïîêîëіííÿ âèêîíàâ-
öіâ, ìóçèêîçíàâöіâ. Ïіñëÿ âіéíè ç âåëèêèì óñïіõîì âèñòóïàëè Äåðæàâíèé 
íàðîäíèé õîð ïіä êåðіâíèöòâîì Ã. Âåðüîâêè, Êèїâñüêà äåðæàâíà àêàäå-
ìі÷íà êàïåëà «Äóìêà» ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ñîðîêè, Äåðæàâíà êàïåëà áàí-
äóðèñòіâ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ìіíüêіâñüêîãî òà іí.

Îäíàê â àòìîñôåðі ïîëіòèêî-іäåîëîãі÷íîї ðåàêöії (æäàíîâùèíè) ïіä 
 çàáîðîíó ïîòðàïèëè äóõîâíі òà öåðêîâíі òâîðè (Ï. Ãîí÷àðîâ, Ã. Äàâèäîâ-
ñüêèé); ìóçè÷íі òâîðè, íàïèñàíі ðåïðåñîâàíèìè êîìïîçèòîðàìè (Â. Áàð-
âіíñüêèé), à òàêîæ ìèòöÿìè, ÿêі ç ðіçíèõ ïðè÷èí îïèíèëèñÿ â åìіãðàöії 
(Ì. Ãàéâîðîíñüêèé, Ë. Ëåïêèé òà іí.).

Âіäíîâëåííÿ óêðàїíñüêîãî êіíîìèñòåöòâà ïî÷àëîñÿ ùå íà çàâåðøàëü-
íîìó åòàïі âіéíè: 
 ó ÷åðâíі 1944 ð. ïîâåðíóëàñÿ ç åâàêóàöії é îäðàçó ðîçãîðíóëà ñâîþ äі-

ÿëüíіñòü Êèїâñüêà ñòóäіÿ õóäîæíіõ ôіëüìіâ;
 âіäáóäîâ÷і ðîáîòè ðîçïî÷àëèñÿ íà Îäåñüêіé ñòóäії õóäîæíіõ ôіëüìіâ;
 ïî÷àëà ïðàöþâàòè Óêðàїíñüêà ñòóäіÿ õðîíіêàëüíî-äîêóìåíòàëüíèõ 

ôіëüìіâ;
 ñòâîðþâàëèñÿ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ôіëüìіâ;
 âіäíîâëþâàëàñÿ ñèñòåìà êіíîîñâіòè (âіä іíæåíåðíîãî äî àêòîðñüêîãî íà-

ïðÿìіâ).

1 Íàїâíå ìèñòåöòâî – òåðìіí, ÿêèì ïîçíà÷àþòü ñòèëü òâîð÷îñò³ õóäîæíèê³â, 
ÿê³ íå îòðèìàëè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.

Н. Ужвій у ролі Ярини. Кадр з 
фільму «Тарас Шевченко». Київська 
кіностудія художніх фільмів (1951)

К. Білокур. 
Хата в Богданівці (1955)
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Òàêîæ çíàéøëè ìîæëèâîñòі äî 
ñàìîðåàëіçàöії óêðàїíñüêі ìèòöі 
Â. Êðè÷åâñüêèé, Ô. Êðè÷åâñüêèé, 
É. Áîêøàé, Î. Áіçþêîâ, Â. Áåðíàä-
ñüêèé, Ã. Ãëþê, Ê. Єëåâà, À. Êàø-
øàé, Ê. Òðîõèìåíêî, Î. Øîâêó-
íåíêî.

Знайдіть у мережі Інтернет і пере-
гляньте добірку «Тетяна Яблонська і кла-
сики українського ХХ ст.». Сформулюйте 
власні висновки про твори прославлених 
майстрів живопису.

Íà òëі іíøèõ ìèòöіâ âè ðіç íÿ єòü -
ñÿ òàëàíòîì Ê. Áіëîêóð – õóäîæ-
íè öÿ, ìàéñòðèíÿ íàðîäíî-äåêîðà-
òèâíîãî æèâîïèñó, ïðåäñòàâíèöÿ 

«íàїâíîãî ìèñòå öòâà»1. Ó 1954 ð. íà Ìіæíàðîäíіé âèñ òàâöі â  Ïàðèæі åêñ-
ïîíóâàëîñÿ òðè êàðòèíè Ê. Áіëîêóð «Öàð-Êîëîñ» (1949), «Áåðіçêà» (1934), 
«Êîëãîñïíå ïîëå» (1948–1949), ùî ïðèíåñëî їé ñâіòîâó ñëàâó.

Знайдіть у мережі Інтернет на інформаційно-аналітичному порталі In-Art матері-
али «Катерина Білокур. Художниця від бога із села Богданівки» і дізнайтеся більше про 
К. Білокур.

5. Музика та кінематограф
Ïîâîєííі ðîêè ïîòðåáóâàëè âіä äіÿ÷іâ ìóçè÷íîї êóëüòóðè Óêðàїíè àê-

òèâíîñòі íå òіëüêè â ãàëóçі òâîð÷îñòі, à é ó ïåäàãîãі÷íіé òà îðãàíіçàòîð-
ñüêіé ñôåðàõ. Ïîòðіáíî áóëî âіäíîâèòè äіÿëüíіñòü ÷èñëåííèõ ìèñòåöüêèõ 
çàêëàäіâ, êîíöåðòíèõ îðãàíіçàöіé, ïіäãîòóâàòè íîâå ïîêîëіííÿ âèêîíàâ-
öіâ, ìóçèêîçíàâöіâ. Ïіñëÿ âіéíè ç âåëèêèì óñïіõîì âèñòóïàëè Äåðæàâíèé 
íàðîäíèé õîð ïіä êåðіâíèöòâîì Ã. Âåðüîâêè, Êèїâñüêà äåðæàâíà àêàäå-
ìі÷íà êàïåëà «Äóìêà» ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ñîðîêè, Äåðæàâíà êàïåëà áàí-
äóðèñòіâ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ìіíüêіâñüêîãî òà іí.

Îäíàê â àòìîñôåðі ïîëіòèêî-іäåîëîãі÷íîї ðåàêöії (æäàíîâùèíè) ïіä 
 çàáîðîíó ïîòðàïèëè äóõîâíі òà öåðêîâíі òâîðè (Ï. Ãîí÷àðîâ, Ã. Äàâèäîâ-
ñüêèé); ìóçè÷íі òâîðè, íàïèñàíі ðåïðåñîâàíèìè êîìïîçèòîðàìè (Â. Áàð-
âіíñüêèé), à òàêîæ ìèòöÿìè, ÿêі ç ðіçíèõ ïðè÷èí îïèíèëèñÿ â åìіãðàöії 
(Ì. Ãàéâîðîíñüêèé, Ë. Ëåïêèé òà іí.).

Âіäíîâëåííÿ óêðàїíñüêîãî êіíîìèñòåöòâà ïî÷àëîñÿ ùå íà çàâåðøàëü-
íîìó åòàïі âіéíè: 
 ó ÷åðâíі 1944 ð. ïîâåðíóëàñÿ ç åâàêóàöії é îäðàçó ðîçãîðíóëà ñâîþ äі-

ÿëüíіñòü Êèїâñüêà ñòóäіÿ õóäîæíіõ ôіëüìіâ;
 âіäáóäîâ÷і ðîáîòè ðîçïî÷àëèñÿ íà Îäåñüêіé ñòóäії õóäîæíіõ ôіëüìіâ;
 ïî÷àëà ïðàöþâàòè Óêðàїíñüêà ñòóäіÿ õðîíіêàëüíî-äîêóìåíòàëüíèõ 

ôіëüìіâ;
 ñòâîðþâàëèñÿ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ôіëüìіâ;
 âіäíîâëþâàëàñÿ ñèñòåìà êіíîîñâіòè (âіä іíæåíåðíîãî äî àêòîðñüêîãî íà-

ïðÿìіâ).

1 Íàїâíå ìèñòåöòâî – òåðìіí, ÿêèì ïîçíà÷àþòü ñòèëü òâîð÷îñò³ õóäîæíèê³â, 
ÿê³ íå îòðèìàëè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.

Н. Ужвій у ролі Ярини. Кадр з 
фільму «Тарас Шевченко». Київська 
кіностудія художніх фільмів (1951)

Ó 1951 ð. áóëî çíÿòî îäèí ç íàé-
êðàùèõ óêðàїíñüêèõ ôіëüìіâ – «Òàðàñ 
 Øåâ÷åíêî» ðåæèñåðà І. Ñàâ÷åíêà. Êі-
íîìèñòåöòâî Óêðàїíè, ç îäíîãî áîêó, 
ïðàãíóëî çáåðåãòè ïåâíó ñàìîáóòíіñòü, 
íàöіîíàëüíèé êîëîðèò, à ç іíøîãî – äå-
äàëі áіëüøå âòðà÷àëî íàöіîíàëüíі ðèñè, 
âèìóøåíî ïðàöþþ÷è â ìåæàõ ñîö ðåà-
ëіçìó.

Óñïіõè é âіäêðèòòÿ áóëè ïðèòàìàííі 
é äðàìàòóðãії. Ïðî öå ñâіä÷àòü äðàìè é 
êîìåäії Î. Êîïèëåíêà, І. Êî÷åðãè, Î. Äî-
âæåíêà, Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî, Ã. Ìіçþíà, 
Þ. ßíîâñüêîãî, à òàêîæ ìàéñòåðíà ãðà 
àêòîðіâ À. Áó÷ìè, Ì. ßêîâ÷åíêà, àêòðèñ Í. Óæâіé, Í. Êîïåðæèíñüêîї òà іí.

Îòæå, óñóïåðå÷ ðåïðåñіÿì і ïåðåñëіäóâàííÿì óêðàїíñüêà êóëüòóðà â ïî-
âîєííèé ïåðіîä ïðîäîâæóâàëà ðîçâèâàòèñÿ, çàÿâëÿþ÷è ïðî ñâîþ ñàìîáóò-
íіñòü і íåâìèðóùіñòü.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Перерахуйте внутрішньополітичні події, які відбувалися в 
СРСР у галузях освіти, науки, літератури, мистецтва.

Логічну. 1. Користуючись, зокрема, інформацією з рубрики «Погляд дослід-
ника», з’ясуйте, у чому проявлялися протиріччя культурного розвитку в УРСР. 
Як із цими протиріччями пов’язаний художній напрям, у якому творили митці? 
2. Як концепція соцреалізму як єдино можливого методу в усіх видах творчості 
вплинула на розвиток культури України повоєнних років? Як ви думаєте, чи від-
повідала вона очікуванням споживачів художніх творів?

Мовленнєву. Узагальніть, як змінювалося становище в галузі освіти після 
звільнення України від нацистської окупації.

Інформаційну. Складіть таблицю «Діяльність інтелігенції в повоєнній Укра-
їні». Застосуйте поділ за рубриками: наукові досягнення / літературна творчість / 
мистецький доробок.

Аксіологічну. Візьміть участь у дискусії «Українська культура в повоєнні 
роки: розвиток чи занепад». Свою позицію аргументуйте.

 § 8. Практичне заняття 1. «Війна пішла, а горе залишилось…»: 
повсякденне життя повоєнних років

1. Що для вас є повсякденним життям? Як ви гадаєте, які чинники впливають на по-
всякденне життя людини? Чи можуть одні й ті самі історичні події мати різні наслідки для 
повсякдення громадян однієї країни?

?  Об’єднайтеся в шість груп. Відповідно підпишіть шість аркушів паперу: 1945 р. / 
1946 р. / 1947 р. / 1948 р. / 1949 р. / 1950 р. Користуючись методом «Пущений по колу 
аркуш паперу», запишіть на кожному аркуші основні події року. Коли аркуш повер-
неться в групу, поясніть, як зазначені події вплинули на повсякденне життя кожної 
із соціальних верств населення. Укажіть, які події залишилися незгаданими. Зро-
біть узагальнений висновок про зміни, які відбулися в житті суспільства в повоєнні 
роки.

 § 8. 
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2. Прочитайте спогади Йосипа Гриба, Олександра Гриба «Голгофа».
Çàëèøèëè íà Õîëìùèíі õàòó, çåìëþ, ëóêó, ëіñ – íåáàãàòî, ïî êіëüêà ãåêòàðіâ, 

à ïðèâåçëè íàñ â ñ. Çàìîæíå, áіëÿ Âåëèêîãî Òîêìàêà, áóâøó íіìåöüêó êîëîíіþ 
Âåëèêèé Ìóíòàëü – çðóéíîâàíå ïіä ÷àñ áîїâ ïîñåëåííÿ â Çàïîðіçüêіé îáëàñòі. 
Æèòè áóëî íіäå. Íî÷àìè íà çãàðèùі çі çðóéíîâàíîãî áóäèíêó ñêëàäàëè õàòó. Ç îä-
íîîñіáíîãî ãîñïîäàðñòâà ïîïàëè ïðÿìî â êîëãîñï. Äîïîìîãè íіÿêîї. Ïðàâäà, âè-
äàëè 6 òèñ. äîïîìîãè, ÿêà âèÿâèëàñÿ ïîçè÷êîþ. ×åðåç 3–4 ðîêè áàòüêîâі ïðè 
áåç  ãðîøіâ’ї, õâîðіé ìàìі òà äâîõ äіòÿõ äîâåëîñü âіääàâàòè âäâîє áіëüøå. Ïðè 20 êîï. 
çà òðóäîäåíü òà 200 ã çåðíà – ñïðîáóé ïîâåðíè!

Ðîáîòà áàòüêà – íà ïðèöåïі áіëÿ òðàêòîðà ó ñòåïó, íà÷èíåíîìó ìіíàìè. Áàòüêî 
ñòàâ Ãåðîєì ñîöіàëіñòè÷íîї ïðàöі. Ìàòåðèíà – â îãîðîäíіé áðèãàäі, à ïîòіì – â 
öåõó ïî âèðîùóâàííþ øîâêîïðÿäà (ìàòè ñòàëà ïåðåäîâîþ ëàíêîâîþ). À çàðîáі-
òîê – áіëÿ ìіøêà ÿ÷ìåíþ çà ðіê!

Ìè áóäåì äîâãî ïàì’ÿòàòè äåðåâ’ÿíèé òàï÷àí іç ñîëîìîþ, ìåðçëó ìèíóëîðі÷íó 
êàðòîïëþ, ñâèíþõó (ëîáîäó), ãðèáè-ïіääóáíèêè, ÿêі òîãî 1947 ðîêó ðÿñíî âðîäèëè. 
Òîãî ÷àñó äіÿâ çàêîí ïðî òðè êîëîñêè. Ïіäíÿâøè їõ ó ïîëі, ëþäè àâòîìàòè÷íî 
îòðèìóâàëè 5 ðîêіâ óâ’ÿçíåííÿ, à íà ñòàíöії Çàïîðіææÿ ïіä äîùåì ìîêëè âàãîíè 
êóêóðóäçè.

Îêðіì ãîëîäó, ùå îäíà áіäà: ìàìà çàõâîðіëà ìàëÿðієþ. Ïîòàé, âíî÷і, ìèíàþ÷è 
ïîñòè, ïіøêè äіéøëè äî ñòàíöії Ï’ÿòèõàòêè і ïî÷àëè äîáèðàòèñÿ íà Âîëèíü. Ìàëî 
òîãî, ùî íàñ íіõòî íå ÷åêàâ, ó áàáóñі іç ñåðäàêà íà ñòàíöії Ôàñòіâ âèðіçàëè ãðîøі, 
âèðó÷åíі çà êîðîâó. À òóò – çíîâó çàãàíÿþòü ó êîëãîñï. Áàòüêî ñêàçàâ: «ß íåäàâíî 
ïîâåðíóâñÿ ç êîëãîñïó íà Çàïîðіææі. Ïîêè ç ìåíå õâàòèòü!». Ñòàðøèé áàòüêîâі: 
«Ïіøëè, ñòàâàé ç ìàëèì ïіä ñòіíó. Ðàõóé äî òðüîõ: Ðàç! Äâà! Òðè!».

І äіñòàâ ïіñòîëåò: «Ïèøèñü! Íå çàïèøåøñÿ – çàñòðåëþ. – Ðàç! Äâà!». Ó áàòüêà 
äðèæèòü ðóêà, ùî òðèìàє ìîþ ðóêó: «Ïèøèñü!». Äåñü ñïàëèëè õàòó, ïîáèëè ëþ-
äåé. Âñå æ êîëãîñï îðãàíіçóâàëè. Ïî 0,2 êã çåðíà íà äåíü і 15–20 êîï. І òàê ïðî-
òÿãîì äâàäöÿòè ðîêіâ – êîíöòàáіð áåç îõîðîíè.

Õî÷à õòî âìіâ – ïðèëàøòîâóâàâñÿ: ïî íî÷àõ ãíàëè ñàìîãîí ç êîëãîñïíîãî áó-
ðÿêó… Õòî âìіâ – ëîâèâ ðèáó â Ãîðèíі (її â òîé ÷àñ áóëî áàãàòî). Àëå áîÿëèñü: 
âäåíü áîÿëèñü âëàäó, âíî÷і âîÿêіâ ÓÏÀ, áî íå çàâæäè äіéñíіñòü âіäïîâіäàëà îôі-
öіéíіé ïîëіòèöі. Ïàñïîðòè îòðèìàëè äåñü ó 1955–1958 ðð.».

«Õîëìùèíà і Ïіäëÿøøÿ. Îáåðåãè ïàì’ÿòі», Êèїâ, 2010 ð.

?  1. На основі прочитаного тексту складіть план переміщення родини, врахову-
ючи хронологію подій. 2. Виявіть, з якими процесами, характерними для повсякден-
ного життя українців, довелося зіткнутися цій сім’ї. 3. Що спонукало цих людей по-
стійно змінювати місце проживання? 4. Чи вдалося їм подолати труднощі? Відповідь 
аргументуйте.
?  1. Які політичні та економічні процеси зумовлювали поневіряння людей, про які 

йде мова в тексті? 2. Чи могли ці люди обрати таку стратегію, яка давала б їм мож-
ливість змінити повсякденне життя на краще? Сформулюйте висновок про подібні та 
відмінні процеси, що формували повсякденне життя сільського населення в різних 
областях України в повоєнні роки.

3. Пригадайте та поясніть значення термінів: репатріант, остарбайтер, військовопо-
лонений. Поміркуйте, чому в СРСР кілька повоєнних десятиліть замовчували проблему 
повернення радянських громадян на Батьківщину. Прочитайте свідчення тих, хто повер-
нувся в Україну з німецької неволі.

Ãàííà Ãðèùåíêî (1923, óðîäæåíêà ñ. Ìåëåíі Æèòîìèðñüêîї îáë.): «Ïіñëÿ ïî-
âåðíåííÿ íàìè íåõòóâàëè. Êîãî çàáèðàëè íà Äîíáàñ, à ìåíå ðàçîì ç áàãàòüìà îäíî-
ñåëü÷àíàìè âèñëàëè íà ëіñîâèðóáêó».

Âàëåðіÿ Êîìåíäàíòîâà (1928, óðîäæåíêà ì. Êèєâà): «Âіäðàçó ïіñëÿ ìîãî ïðèїçäó ç 
Íіìå÷÷èíè ÿ ïîâåðíóëàñÿ ó ñâîþ 109 øêîëó, äå çíàëè ìåíå і ìîãî áàòüêà і êóäè 
ìåíå âіäðàçó ïðèéíÿëè, íàâіòü áåç äîêóìåíòіâ… Áàòüêî êðàùå ìåíå çðîçóìіâ, ùî ó 
Êèєâі ìåíі íå îòðèìàòè âèùîї îñâіòè ÷åðåç òå, ùî ìíîþ ïî÷àëè öіêàâèòèñÿ ó äåÿêèõ 
îðãàíàõ, і ìè âèїõàëè ç Êèєâà. Ó 1947 ðîöі, ùå ïåðåä òèì, ÿê ìè âèїõàëè ç Êèєâà, 
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áàòüêî äіñòàâ ìåíі äîâіäêó іç ïñèõіàòðè÷íîї ëіêàðíі і ñïàëèâ ìîãî ïàñïîðòà, à ìåíі 
íàêàçàâ ìîâ÷àòè. Îò ÿ і ìîâ÷àëà áàãàòî ðîêіâ. Ñòðàõ ïåðåñëіäóâàâ ìåíå âåñü ÷àñ...».

Âàñèëü Êðàâöîâ (1926, óðîäæåíåöü ñ. Íîâà Âîäîëàãà Õàðêіâñüêîї îáë.): «Ïіñëÿ 
çâіëüíåííÿ àìåðèêàíöі ïðîïîíóâàëè íàì їõàòè ç íèìè, àëå Áàòüêіâùèíà áóëà 
íàéìèëіøà. І ïîâåçëè íàñ íà Áàòüêіâùèíó, àëå íå äîäîìó. Äî áàòüêіâñüêîãî äîìó 
ÿ òàê і íå äîїõàâ, ïîâåçëè íàñ ïðÿìî íà Óðàë, ó ×åëÿáіíñüêó îáëàñòü íà âіäêðèòі 
âóãіëüíі øàõòè. Äî áіîãðàôії äîáàâèëàñÿ ùå îäíà íåâîëÿ, äîäîìó ëèñòіâ ïèñàòè íå 
äîçâîëÿëè, àæ ÷åðåç øіñòü ðîêіâ âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñÿ іç ñіì’єþ, íàïèñàòè ëèñòà òà 
ïîїõàòè ó âіäïóñòêó… Ëèøå â 1953 ðîöі çìіã ïîâåðíóòèñÿ çíîâó â Íîâó Âîäîëàãó».

Ãàëèíà Øóñòü (1931, óðîäæåíêà ñ. Єâìèíêà ×åðíіãіâñüêîї îáë., ïåðåáóâàëà 
ðàçîì ç áàòüêàìè íà ïðèìóñîâèõ ðîáîòàõ ó Íіìå÷÷èíі): «Ó ðіäíå ñåëî ìîÿ ðîäèíà 
ïîâåðíóëàñü ó æîâòíі 1945 ðîêó. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ øêîëè ìåíå íіêóäè íå ïðè-
éìàëè â÷èòèñÿ, òîìó ùî áóëà â Íіìå÷÷èíі, – çíà÷èòü, çðàäíèê Áàòüêіâùèíè. 
ß ïіñëÿ øêîëè ïіøëà ïðàöþâàòè».

Ëåîíіä Áîéêî (1936, óðîäæåíåöü ñ. Ôàñòіâåöü Êèїâñüêîї îáë.): «31 ãðóäíÿ 
1945 ðîêó ìè ïðèїõàëè â ðіäíå ñåëî Ôàñòіâåöü. Òàì áóëè îäíі çãàðèùà, çåìëÿíêè 
і äå-íå-äå õàòèíêà… Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó æèòòÿ íàøå áóëî íå íàáàãàòî ëåã-
øèì, íіæ ó Íіìå÷÷èíі. Áàòüêî ïîâåðíóâñÿ ç ôðîíòó òÿæêî ïîðàíåíèì і â 1947 ðîöі 
ïîìåð. Æèòëà íå áóëî, ï’ÿòåðî ìàëèõ äіòåé і îäíà ìàìà. Êîëè æ âîíà ïіøëà äî 
ãîëîâè ñіëüðàäè ïðîñèòè äîïîìîãè, òî âіí їé âіäìîâèâ і ñêàçàâ: “ßêùî ùå ðàç ïðè-
éäåø, òî áóäåø íà Ñîëîâêàõ æèòè çі ñâîїìè ôàøèñòàìè”. Íàä íàìè çìèëóâàâñÿ 
ãîëîâà êîëãîñïó і äàâ êіìíàòó ó êîðіâíèêó, à ìàòè ìóñèëà òÿæêî ïðàöþâàòè çà-
äàðìà äîÿðêîþ… І òàêèì ñòðàøíèì, ãîëîäíèì, іç çíåâàãîþ òà óòèñêàìè æèòòÿì 
ìè æèëè, äîêè íå ïîâèðîñòàëè, äî òîãî ÷àñó, êîëè ìè, äіòè, ïî÷àëè ïðàöþâàòè».

?  1. Які події відбувалися з репатріантами після звільнення з німецької неволі? 
Оцініть ці події (позитивні, негативні, нічого не змінилося). Свою позицію обґрун-
туйте. 2. З яких причин, на вашу думку, остарбайтерам довелося зіткнутися з такими 
проблемами?
?  Користуючись методом «Мікрофон», висловте власну позицію щодо проблеми 

адаптації репатріантів у повоєнному суспільстві.

4. Прочитайте текст. З’ясуйте, про що в ньому йдеться, коли відбулися описані події. 
Визначте, які верстви населення потерпали найбільше.

Ó Êðàñíîÿðñüêîìó êðàї – âæå çâè÷íîìó ìіñöі äëÿ âèãíàíöіâ іç Çàõіäíîї Óêðà-
їíè – ó òðüîõ ñåëèùàõ, äå ïðîæèâàëè ñïåöïîñåëåíöі, â áàðàêàõ âñòàíîâèëè ñó-
öіëüíі íàðè. Ó ïðèìіùåííÿõ áóëè âіäñóòíі ñòîëè і ñòіëüöі. Ëþäè ñïàëè і їëè íà 
íàðàõ âïðèòóë îäíå äî îäíîãî, â öіëêîâèòіé òåìðÿâі, îñêіëüêè é îñâіòëåííÿ òåæ íå 
áóëî. Òà é öèì íå âè÷åðïóâàëèñÿ âñі «ïðèíàäè» òàìòåøíüîãî æèòòÿ óêðàїíöіâ. 
Ëþäèíà íå ìàëà ïðàâà íà âіäïî÷èíîê, îêðіì ÷îòèðüîõ äíіâ íà ìіñÿöü, ÿêі âèçíà-
÷àëèñÿ àäìіíіñòðàöієþ íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïðàâà âèáîðó ìіñöÿ ïîñåëåííÿ íå áóëî.

«Ïîëіòè÷íî ðåïðåñîâàíі», ÿê ÷àñòî іìåíóâàëè íà ñïåöïîñåëåííі âèõіäöіâ іç Çà-
õіäíîї Óêðàїíè, ïðàöþâàëè â øàõòàõ íà âèäîáóòêó âóãіëëÿ, ðіçíèõ ðóä, áóäóâàëè 
çàâîäè і ôàáðèêè, ïðîêëàäàëè äîðîãè. Ñêðіçü áóëî øêіäëèâå âèðîáíèöòâî, æàõ-
ëèâі óìîâè ïðàöі é åêñòðåìàëüíі êëіìàòè÷íі óìîâè. Çà öå âîíè îòðèìóâàëè ìèñêó 
áàëàíäè òà êóñåíü ãëåâêîãî õëіáà. Ïіñëÿ æîâòíåâîї ìàñîâîї äåïîðòàöії 1947 ð., 
íåçâàæàþ÷è íà ïîïåðåäíє çàìîâëåííÿ âóãіëüíèõ ïіäïðèєìñòâ, ñåëèòè ïðèìóñîâèõ 
ìіãðàíòіâ іç Çàõіäíîї Óêðàїíè ïðàêòè÷íî áóëî íіäå. Òîìó ëþäåé, çäåáіëüøîãî äі-
òåé òà æіíîê, ðîçòàøîâóâàëè ó êîëèøíіõ êîíþøíÿõ, ñâèíàðíèêàõ, îâî÷åñõîâè-
ùàõ òà іíøèõ íåæèòëîâèõ ïðèìіùåííÿõ. Óñі òі íåùàñíі ïîòåðïàëè âіä õîëîäó, 
íåâëàøòîâàíîñòі òà ãîëîäó. Äî öüîãî äîäàâàëàñÿ ùå é òóãà çà ðіäíèìè ìіñöÿìè, 
íåâіäîìіñòü íàéáëèæ÷îãî é äàëåêîãî ìàéáóòíüîãî. Óìîâè æèòòÿ ñïåöïîñåëåíöіâ 
íå ñòàëè íàáàãàòî êðàùèìè і â íàñòóïíі ðîêè…

Íàéâàæ÷å â òîé ÷àñ äîâîäèëîñÿ äіòÿì òà ëþäÿì ïîõèëîãî âіêó. À їõ íà ñïåöïî-
ñåëåííі ïåðåáóâàëî äóæå áàãàòî. Êîæåí çі çâіòіâ ïðî äåïîðòàöії іç Çàõіäíîї Óêðàїíè 
çàñâіä÷óâàâ, ùî ñåðåä çàñëàíèõ ÷àñòêà ìàëå÷і òà ïіäëіòêіâ ñòàíîâèëà ó ñåðåäíüîìó 
20–25 %. Ëèøå ïðîòÿãîì 1947 ð. ó ñõіäíі ðàéîíè ÑÐÑÐ ðàçîì ç ðіäíèìè òà ïîîäèíöі 



Розділ 1

42

ïðèáóëî äіòåé «ñïåöïîñåëåíöіâ»: âіêîì äî 7 ðîêіâ – 4585, âіä 7 äî 14 ðîêіâ – 6376, 
âіä 14 äî 16 ðîêіâ – 2765 і âіä 16 äî 18 ðîêіâ – 2213 îñіá; ç íèõ ñèðіò – 533…

ßêùî ïðàöåçäàòíèõ ïîñåëåíöіâ ùå ÿêîñü ïіäòðèìóâàëè, òî âèæèâàííÿ ó íîâèõ 
ìіñöÿõ ðîçñåëåííÿ ñòàðøèõ ëþäåé ñòàâàëî ïðîáëåìîþ їõíіõ ðîäè÷іâ. Óòðèìàíöі 
çà êàðòêàìè ìàëè ëèøå ïîëîâèíó ïàéêîâîї íîðìè ïðàöåçäàòíîãî ïåðåñåëåíöÿ – 
300–500 ã õëіáà íà äåíü. Íàéâàæ÷å áóëî òèì ðîäèíàì, ó ñêëàäі ÿêèõ íå áóëî 
æîäíîї ïðàöþþ÷îї ëþäèíè.

Ò. Âðîíñüêà, іñòîðèêèíÿ

?  Висловте свої міркування про причини, що призвели до подій, описаних у тексті. 
Стисло оцініть їхні наслідки для України.

5. Прочитайте документи, розгляньте плакат повоєнного часу. З’ясуйте, яким було по-
всякдення робітників, що брали участь у відбудові важкої промисловості в УРСР.

1. Õàð÷óєìîñÿ âñі â їäàëüíі òðè÷і íà äåíü. Äëÿ 
ñòàõàíîâöіâ і óäàðíèêіâ є îêðåìà çàëà. Êðіì òðèðàçî-
âîãî ãàðÿ÷îãî, âîíè äîäàòêîâî îòðèìóþòü ñàëî, öó-
êîð і äîäàòêîâі ì’ÿñíі õàð÷і...

Ôðàãìåíò іíòåðâ’þ «Íàñ õàð÷óþòü òóò äîáðå» 
ó ãàçåòі «Âіëüíå æèòòÿ» (8 êâіòíÿ 1945 ð.).

2. Õàð÷і õîðîøі. Êðіì óñüîãî, ùî îäåðæóєìî çà 
êàðòêàìè ó êðàìíèöі, íàì äàþòü äîäàòêîâå õàð÷ó-
âàííÿ: 2 êã ìàñëà, 3 êã ì’ÿñà é іíøі ïðîäóêòè.

Ôðàãìåíò іíòåðâ’þ іç ñòàòòі «Ïðèїæäæàéòå 
â Äîíáàñ!» ó ãàçåòі «Ðàäÿíñüêà Óêðàїíà» 

(3 ñі÷íÿ 1947 ð.).

3. «...Õëіáà іíêîëè ïî 2–3 äíі íåìàє...»; «...ëþäè 
âæå ïîïóõëè, à ìіñöåâі æèòåëі âèїçäÿòü õòî êóäè. 
Ïðîòå їõ ëîâëÿòü і âіääàþòü ïіä ñóä...»; «...õî÷ ëþäè 
ñèñòåìàòè÷íî íåäîїäàëè, âñå æ íîðìó âèðîáіòêó ç 
íèõ âèìàãàëè. ßêùî âîíà íå âèêîíóâàëàñÿ, òî âåñü 
ðîáî÷èé äåíü íå îïëà÷óâàâñÿ...»; «Ðîáîòà ìîÿ âàæêà, 
à õàð÷óâàííÿ äóæå ïîãàíå. Éäåø ç ðîáîòè, à â î÷àõ 

òåìíî, ÿê áóëî ó ïîëîíі»; «Çàðàç ÿ ïðàöþþ â ì. Ñòàëіíî íà øàõòі, æèâåìî ÿê 
âіëüíі, àëå òàêà âîëÿ ãіðøå íåâîëі...»; «Âàæêî ïåðåíîñèòè öåé ÷àñ і íåâіäîìî, êîëè 
æ áóäå íîðìàëüíå æèòòÿ...»; «Ïðîñèâ ðîçðàõóíêó – âіäìîâèëè, òåïåð íå çíàþ, 
ÿêèì ÷èíîì âèðâàòèñÿ çâіäñè».

Ôðàãìåíòè ç ëèñòіâ ðîáіòíèêіâ 
âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі ðіäíèì (1945–1947)

?  Висловте власне ставлення до фактів, з якими ви ознайомилися. Чи можна вва-
жати плакати пропагандою радянської ідеології? Аргументуйте.

6. Підбийте підсумки практичного заняття.

?  Об’єднайтеся у дві групи та складіть сенкан з тем: «Повсякдення в повоєнні роки» 
(1-ша група), «Відбудова України після війни» (2-га група). Презентуйте творчу роботу 
в загальному колі.
?  Що було для вас складним під час виконання завдань? Як ви почувалися, коли вам 

довелося працювати в групах і поодинці? Чи дізналися ви нову інформацію? Як ви 
оцінюєте власну участь у занятті?

7. Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте фільм «Повоєнна Україна. Фільм 104» про 
події в Україні в повоєнні роки. Підготуйтеся до обговорення теми «Значення подій по-
воєнного часу для розвитку України».

О. Бурова, В. Іванов. 
Відбудуємо на славу! (1945)
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 §  9. Внутрішньополітична ситуація в УРСР 
у першій половині 1950-х рр.

1. Зміни в керівництві країни
Íà ïî÷àòêó 1950-õ ðð. ó ÑÐÑÐ çáåðіãàëèñÿ ìîíîïîëіÿ êîìóíіñòè÷íîї ïàð-

òії íà âëàäó òà îñîáèñòà äèêòàòóðà É. Ñòàëіíà. Çðîùåííÿ ïàðòіéíîãî òà 
äåðæàâíîãî àïàðàòіâ ç ïðîôñïіëêàìè é ãðîìàäñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè ñòâî-
ðèëî óìîâè äëÿ ïîâíîãî êîíòðîëþ ðàäÿíñüêîї äåðæàâè íàä óñіìà ñôåðàìè 
æèòòÿ. Õî÷à äî 1954 ð. â Óêðàїíі ùå äіÿëà îðãàíіçîâàíà ìåðåæà ïіäïіëëÿ.

É. Ñòàëіí êåðóâàâ äåðæàâîþ, ñïèðàþ÷èñü íà ðàäÿíñüêó áþðîêðàòіþ (íî-
ìåíêëàòóðó). Ñàìå ïàðòіéíà, äåðæàâíà é ãîñïîäàðñüêà íîìåíêëàòóðà, àáî 
ïðàâëÿ÷à áþðîêðàòіÿ, ðîçïîðÿäæàëàñÿ äåðæàâíîþ âëàñíіñòþ íà çàñîáè âè-
ðîáíèöòâà, ùî ñêëàäàëè åêîíîìі÷íèé ôóíäàìåíò ñèñòåìè. Ïðèðîäíèé òà 
åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë ÓÐÑÐ, áóäó÷è ïіä êîíòðîëåì ñîþçíèõ ìіíіñòåðñòâ і 
âіäîìñòâ, åêñïëóàòóâàâñÿ áåç óðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ Óêðàїíè òà її íàñåëåííÿ.

Ïіñëÿ ñìåðòі É. Ñòàëіíà â 1953 ð. òà ç ïðèõîäîì äî âëàäè Ì. Õðóùîâà 
ïî÷àëèñÿ ñóòòєâі êàäðîâі ïåðåñòàíîâêè òà çìіíè êåðіâíèöòâà íà ìіñöÿõ.

 §  9. Внутрішньополітична ситуація в УРСР 

Україна в умовах десталінізації

Розділ 2

Микита Хрущов

 Микита Хрущов (1894–1971) – партійний і дер-
жавний діяч. У 1938 р. – секретар Московського 
міськкому ВКП(б). Саме із цієї посади призначе-

ний Першим секретарем ЦК КП(б)У, який очолював до 
1949 р. (з перервою в 1947 р.). З вересня 1953 р. – Перший 
секретар ЦК КПРС. Сформувавшись як особистість у 
1920–1930-х рр. і пройшовши «сталінську школу» кадро-
вого зростання, М. Хрущов спирався на випробувані ад-
міністративно-командні методи управління.

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте фільм «Микита Хрущов. Спроба змінити кра-
їну. Пишемо історію». Окресліть найважливіші для вас моменти фільму.
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Державна служба. Державні службовці – особи, які  виконують функції держави 
на відповідній території, у конкретній галузі державного управління. Держслужбовець 
повинен дотримуватися законів, шукати шляхи для розв’язання питань, що пере-
бувають у його компетенції, бути справжнім фахівцем та з повагою ставитися до 
громадян.

Ó 1954 ð. çáіëüøèëàñÿ ÷àñòêà óêðàїíöіâ ó ñêëàäі ÖÊ ÊÏÓ, ó ðåñïóáëі-
êàíñüêîìó äåðæàâíîìó àïàðàòі, çðîñëî ïðåäñòàâíèöòâî ó âñåñîþçíîìó êå-
ðіâíèöòâі, ó Çáðîéíèõ ñèëàõ ÑÐÑÐ. Â ÓÐÑÐ ç’ÿâèëàñÿ ôàêòè÷íî íîâà 
ðàäÿíñüêà ïîëіòè÷íà åëіòà, áіëüøіñòü ÿêîї ïî÷èíàëà ñâîþ òðóäîâó äіÿëü-
íіñòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі òà ïîõîäèëà іç öåíòðàëüíèõ і ïіâíі÷íî-
ñõіäíèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè.

2. Нові виступи проти сталінської системи
1953 ð. – öå ðіê çíàêîâèõ çìіí, ÿêі ñòîñóâàëèñÿ áàãàòüîõ ñôåð ñóñïіëü-

íîãî æèòòÿ. Öі çìіíè áóëè ñïðè÷èíåíі êðèçîþ ñòàëіíñüêîї ñèñòåìè óïðàâ-
ëіííÿ. Ïіñëÿ ñìåðòі É. Ñòàëіíà â òàáîðàõ ðîçðàõîâóâàëè íà ïîñëàáëåííÿ 
ðåæèìó òà ïåðåãëÿä ñïðàâ çàñóäæåíèõ. Àëå àìíіñòіþ îòðèìàëî îáìåæåíå 
êîëî îñіá (êðèìіíàëüíі çëî÷èíöі òà óâ’ÿçíåíі ç íåâåëèêèìè ñòðîêàìè ïî-
êàðàííÿ). Âàæêі óìîâè óòðèìàííÿ òà ñâàâіëëÿ àäìіíіñòðàöії ñòàëè ïðè÷è-
íàìè ìàñîâîї íåïîêîðè é ñïðîâîêóâàëè íèçêó ïîâñòàíü ïîëіòè÷íèõ â’ÿçíіâ 
ó òàáîðàõ ñèñòåìè ÃÓËÀÃ. Ïðîòåñòóâàëüíèêè âèñóâàëè ÿê åêîíîìі÷íі âè-
ìîãè (çìåíøåííÿ òðèâàëîñòі ðîáî÷îãî äíÿ, âèïëàòà çàðîáëåíèõ ãðîøåé, 
ïîëіïøåííÿ ïîáóòîâèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ), òàê 
і ïîëіòè÷íі (ïåðåãëÿä ñïðàâ ïîëіòâ’ÿçíіâ, ïîêàðàííÿ ïðåäñòàâíèêіâ òàáіðíîї 
àäìіíіñòðàöії, çíÿòòÿ îáìåæåíü ó ëèñòóâàííі ç ðîäè÷àìè).

Повсякденне життя ув’язнених у таборах системи ГУЛАГ

?  Використовуючи фотографії, сформулюйте п’ять-шість речень про повсякденне 
життя людей у таборах системи ГУЛАГ.

Íîðèëüñüêå ïîâñòàííÿ (25 òðàâíÿ – 4 ñåðïíÿ 1953 ð.) – ìàñîâèé ñïðî-
òèâ â’ÿçíіâ Ãîðëàãó1 (ïîíàä 16 òèñ. îñіá). Ó Ãîðëàãó â’ÿçíі ïðàöþâàëè íà 
ìіäíî-íіêåëåâîìó ðóäíèêó, âóãіëüíèõ øàõòàõ, íà çàâîäàõ, à òàêîæ çâî-
äèëè ìіñòî Íîðèëüñüê. Ïîâñòàííÿ áóëî ñïðîâîêîâàíî âèïàäêîì çëîâæè-

1 Ãîðëàã (âіä ðîñ. Ãîðíûé ëàãåðü) – Îñîáëèâèé òàáіð № 2 іç öåíòðîì ó ì. Íî-
ðèëüñüê Êðàñíîÿðñüêîãî êðàþ.
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âàííÿ âîãíåïàëüíîþ çáðîєþ îõîðîíöåì òàáîðó. Ïðîâіäíó ðîëü â îðãàíіçàöії 
ïîâñòàííÿ âіäіãðàâàëè ÷ëåíè ÎÓÍ, êîëèøíі áіéöі ÓÏÀ (Ñ. Ãîëîâêî, Ñ. Ñå-
ìåíþê, Ä. Øóìóê) òà áàëòіéñüêі ïàòðіîòè. Ôîðìè ïðîòåñòó: íåíàñèëüíè-
öüêèé ñïðîòèâ (íåâèõіä íà ðîáîòó, íåâèêîíàííÿ íàêàçіâ àäìіíіñòðàöії, 
âèãîòîâëåííÿ ëèñòіâîê, ïëàêàòіâ òîùî).

 Норильське повстання довело, що навіть у найважчих умовах пригноблення 
можна боротися з тоталітарним режимом, причому не методами терору, які супе-
речать людській природі і законам демократичного суспільства, а легальними ме-

тодами колективного протесту. Для цього ідеї повстання повинні були підтримати маси 
людей, які відкинули багаторічний страх перед системою.

Л. Бондарук, історикиня

Âîðêóòèíñüêå ïîâñòàííÿ (ëèïåíü–ñåðïåíü 1953 ð.) – ñïðîòèâ óâ’ÿç íå-
íèõ ó òàáîðі Ðå÷ëàã1 (ç 38 òèñ. óâ’ÿçíåíèõ ïîíàä 10 òèñ. – óêðàїíöі). Êåðó-
âàëè Âîðêóòèíñüêèì ïîâñòàííÿì êîíñïіðàòèâíі öåíòðè, ÿêі ñêëàäàëèñÿ 
ïåðåâàæíî ç óêðàїíñüêèõ, áàëòіéñüêèõ і ïîëüñüêèõ ïàòðіîòіâ. Ôîðìà ïðî-
òåñòó: íåâèõіä íà ðîáîòó.

Мовою джерел
Усі комітетники ходили по бараках і пояснювали, чому ми оголошуємо 

страйк, які будуть наші вимоги. Страйк буде в спільних інте ресах, 
тому свої персональні питання не вирішувати, між собою особистих ра-
хунків не зводити, на роботу нікому не виходити... Працівників табір-
ної адміністрації не ображати, всі вимоги, окрім роботи, виконувати. 
Хто порушить ці правила страйку, буде покараний комітетом.

Зі спогадів політичного в’язня Ю. Якименка

?   Яка інформація зі спогаду свідчить про організований характер страйку? Якою 
була мета «ходіння по бараках» комітетників? Для чого серед в’язнів поширювали 
правила поведінки під час страйку?

Êåíãіðñüêå ïîâñòàííÿ (òðàâåíü–÷åðâåíü 1954 ð.) âіäáóëîñÿ â êîíöòàáîðі 
îñîáëèâîãî ðåæèìó Ñòåïëàã2 (ïîíàä 20 òèñ. îñіá, ç íèõ óêðàїíöіâ – 46,3 %). 
Â’ÿçíі Ñòåïëàãó ïðàöþâàëè íà áóäіâíèöòâі Êåíãіðñüêîãî âîäîñõîâèùà, ãіä-
ðîâóçëà і ÒÅÖ, íà çáàãà÷óâàëüíіé ôàáðèöі òà îá’єêòàõ ñîöêóëüò ïîáóòó ñå-
ëèùà Êåíãіð, ó êîïàëüíÿõ, øàõòàõ і êàð’єðàõ ïîáëèçó. Ïîâñòàííÿ âіäáóëîñÿ 
÷åðåç íåñòåðïíі óìîâè æèòòÿ é ïðàöі â’ÿçíіâ, ñâàâіëëÿ ç áîêó àäìіíіñòðàöії 
òà âіäëóííÿ ïðî âèñòóïè і ñòðàéêè â êîíöòàáîðàõ ó Âîðêóòі òà Íîðèëü-
ñüêó. Ïðèâîäîì ñòàëî íåâìîòèâîâàíå çàñòîñóâàííÿ çáðîї îõîðîíöåì ïіä 
÷àñ êîíâîþâàííÿ óâ’ÿçíåíèõ. Â àêöіÿõ íåïîêîðè – íåâèõîäі íà ðîáîòó 
òà íå âèêîíàííі íàêàçіâ àäìіíіñòðàöії – áðàëè ó÷àñòü ìàéæå âñі êàòåãîðії 
óâ’ÿçíåíèõ. Ïîâñòàííÿì êåðóâàâ êîíñïіðàòèâíèé öåíòð, äî ñêëàäó ÿêîãî 
âõîäèëî ï’ÿòü îñіá іç ÷èñëà âîÿêіâ ÓÏÀ òà ïðåäñòàâíèêіâ áàëòіéñüêèõ íà-
ðîäіâ – І. Êîíäðàòàñ, Â. Óñ, Î. Ñóíè÷óê, Âàõàєâ і Ã. Êåëëåð.

 1. Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте документальний фільм «Кенгір. 
40 днів свободи». Що нового ви дізналися? 2. Поділіться отриманою інформацією 
зі старшими родичами. 3. Підбийте підсумки ваших інформаційних пошуків.

1 Ðå÷ëàã (âіä ðîñ. Ðå÷íîé ëàãåðü) – Îñîáëèâèé òàáіð № 6 äëÿ ïîëіòâ’ÿçíіâ іç öåí-
òðîì ó ì. Âîðêóòà.

2 Ñòåïëàã (âіä ðîñ. Ñòåïíîé ëàãåðü) – Îñîáëèâèé òàáіð № 4 äëÿ ïîëіòâ’ÿçíіâ, 
óïðàâëіííÿ ÿêîãî ðîçòàøîâóâàëîñÿ â ñ. Êåíãіð (Êàçàõñòàí).
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Êîæíå іç öèõ ïîâñòàíü áóëî ïðèäóøåíî ñèëîâèìè ìåòîäàìè, çàãèíóëè 
ñîòíі ëþäåé. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîâñòàíü âіäáóëèñÿ íàéáіëüøі çìіíè â êà-
ðàëüíіé ñèñòåìі óïðàâëіííÿ. Áóëî çäіéñíåíî ïîâíó ðåîðãàíіçàöіþ ñèñòåìè: 
ïðîòÿãîì êіëüêîõ ðîêіâ íà âîëþ âèéøëè äâі òðåòèíè óâ’ÿçíåíèõ, âèïðàâíî-
òðóäîâі òàáîðè (ÂÒÒ) ñêàñîâóâàëèñÿ; â’ÿçíі, ùî âіäáóâàëè òåðìіí ó ÂÒÒ, 
ïåðåâîäèëèñÿ äî êîëîíіé, à îñîáëèâî íåáåçïå÷íі – äî â’ÿçíèöü.

3. XX з’їзд КПРС
XX ç’їçä ÊÏÐÑ âіäáóâñÿ â Ìîñêâі 14–25 ëþòîãî 1956 ð. Íà ç’їçäі îáãî-

âîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ çîâíіøíüîї (êóðñ íà çíèæåííÿ ìіæíàðîäíîї íàïðó-
æåíîñòі) і âíóòðіøíüîї (åêîíîìі÷íі òà ñîöіàëüíі ïðîáëåìè, ïåðåâàãè 
«êîëåêòèâíîãî êåðіâíèöòâà» äåðæàâîþ) ïîëіòèêè. Çíàìåíèòèì ç’їçä ñòàâ 
çàâäÿêè äîïîâіäі Ì. Õðóùîâà «Ïðî êóëüò îñîáè òà éîãî íàñëіäêè», ó ÿêіé 
íîâèé êåðіâíèê ïàðòії òà äåðæàâè çàñóäèâ êóëüò îñîáè É. Ñòàëіíà, ìàñîâèé 
òåðîð і çëî÷èíè äðóãîї ïîëîâèíè 1930-õ – ïî÷àòêó 1950-õ ðð., ïðîâèíó çà 
ÿêі ïîêëàâ íà É. Ñòàëіíà. Òàêîæ áóëî ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìó ðåàáіëіòàöії 
ïàðòіéíèõ і âіéñüêîâèõ äіÿ÷іâ, ðåïðåñîâàíèõ çà ÷àñіâ É. Ñòàëіíà. Óòіì 
îñíîâè ñîöіàëіñòè÷íîãî äåðæàâíîãî óñòðîþ íå ïіääàâàëèñÿ êðèòèöі. Êóëüò 
îñîáè âèçíàâàâñÿ îäíієþ ç õàðàêòåðíèõ îçíàê ñòàëіíñüêîãî ïåðіîäó, õî÷à 
ÿâèùå ðîçãëÿäàëîñÿ âèíÿòêîâî ÿê íàñëіäîê îñîáèñòèõ íåäîëіêіâ É. Ñòà-
ëіíà, àëå íå ïîðîäæåííÿ ñèñòåìè, ùî âіí ñòâîðèâ.

 Культ особи – це безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді й обож-
нювання людини, яка обіймає найвищу посаду в політичній чи релігійній ієрархії, 
надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера.

Ïóáëі÷íå îïðèëþäíåííÿ âèñòóïó Ì. Õðóùîâà âіäáóëîñÿ ïіñëÿ ïóáëіêà-
öії Ïîñòàíîâè ÖÊ ÊÏÐÑ «Ïðî ïîäîëàííÿ êóëüòó îñîáè і éîãî íàñëіäêіâ» 
(ëèïåíü 1956 ð.), ÿêà âèêëèêàëà âåëèêèé ðåçîíàíñ ó êðàїíі.

Öåé äîêóìåíò îöіíþâàëè ïî-ðіçíîìó. Îäíі ñïðèéìàëè äåñòàëіíіçàöіþ ÿê 
ïî÷àòîê ðóéíàöії ñèñòåìè, іíøі, íàâïàêè, – ÿê çàñіá її çìіöíåííÿ. І ïåðøі, 
і äðóãі, áåçóìîâíî, ïðàãíóëè її çáåðåæåííÿ, òîìó êðèòèêó êóëüòó îñîáè 
íàìàãàëèñÿ ââåñòè â æîðñòêі ðàìêè.

4. Десталінізація та лібералізація суспільного життя

 Десталінізація – це процес ліквідації та розвінчання культу особи Й. Сталіна й 
сталінської політичної системи. Десталінізація поклала край великомасштабному 
використанню примусової праці в економіці. У кінці 1950-х рр. було проведено 

кампанію з очищення від спадщини Й. Сталіна у громадській сфері.

Äåñòàëіíіçàöіÿ

Îñíîâíі íàïðÿìè Øëÿõè ðåàëіçàöії

ïðèïèíåííÿ 
ìàñîâîãî òåðîðó

ðåîðãàíіçàöіÿ àäìіíіñòðàòèâíî-ïðàâîîõîðîííîї ñèñòåìè

êðèòèêà 
êóëüòó îñîáè

âíåñåííÿ êîðåêòèâ â іäåîëîãі÷íó ñôåðó: çàìіñòü ïîáóäîâè 
äåðæàâè äèêòàòóðè ïðîëåòàðіàòó äåêëàðàöіÿ ïðî òâî-
ðåííÿ çàãàëüíîíàðîäíîї äåðæàâè

ïîëіòèêà 
ðåàáіëіòàöії

íàäàííÿ àìíіñòії îêðåìèì êàòåãîðіÿì â’ÿçíіâ ñèñòåìè 
 ÃÓËÀÃ

?  Поясніть, як десталінізація впливала на повсякденне життя радянських громадян.
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 Лібералізація – це пом’якшення державного тиску на різні сфери суспільного 
життя: політику, економіку, право.

Îäíèì ç ïåðøèõ êðîêіâ äî ëіáåðàëіçàöії ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà ñòàëà 
âіäìîâà âіä íàñèëëÿ ÿê ãîëîâíîãî іíñòðóìåíòà äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ:
 âîñåíè 1953 ð. ëіêâіäóâàëè âіéñüêîâі òðèáóíàëè é Îñîáëèâó íàðàäó 

ÍÊÂÑ òà îãîëîñèëè ïðî àìíіñòіþ îñіá, çàñóäæåíèõ íà ñòðîê äî ï’ÿòè 
ðîêіâ, à òàêîæ çà ïîñàäîâі, ãîñïîäàðñüêі é äåÿêі âîєííі çëî÷èíè; âàãіò-
íèõ æіíîê, íåïîâíîëіòíіõ (âіêîì äî 18 ðîêіâ) òà æіíîê, ùî ìàëè äіòåé 
âіêîì äî 10 ðîêіâ;

 ó 1954 ð. ñòâîðåíî Êîìіñіþ Ïðåçèäії ÖÊ ÊÏÐÑ äëÿ ðîçñëіäóâàííÿ çëî-
÷èíіâ É. Ñòàëіíà â ðîêè «âåëèêîї ÷èñòêè» (1936–1939); ó 1955 ð. óõâà-
ëåíî ïîëîæåííÿ ïðî ïðîêóðîðñüêèé íàãëÿä.
Ç âèñîêèõ òðèáóí ïðîëóíàëî çàïåâíåííÿ, ùî çàêîííіñòü òà îõîðîíà ïðàâ 

ãðîìàäÿí – íàéâàæëèâіøà îñíîâà ðîçâèòêó òà çìіöíåííÿ ðàäÿíñüêîї äåð-
æàâè.

Ïіñëÿ ÕÕ ç’їçäó ÊÏÐÑ ïðîäîâæèëîñÿ àêòèâíå ðåôîðìóâàííÿ àäìіíі-
ñòðàòèâíî-ïðàâîîõîðîííîї ñèñòåìè: ðîçôîðìóâàëè çíà÷íó ÷àñòèíó âíó-
òðіøíіõ âіéñüê òà âíåñëè çìіíè â êðèìіíàëüíå çàêîíîäàâñòâî. Ñåðåä 
íîâàöіé: âèëó÷åííÿ ïîíÿòòÿ «âîðîã íàðîäó», çíèæåííÿ îáñÿãіâ і òðèâà-
ëîñòі òåðìіíіâ êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ òà çàìіíà їõ â îêðåìèõ âèïàäêàõ 
íà àäìіíіñòðàòèâíі çàõîäè.

Іноземні мови. Престижна та затребувана професія пере-
кладача має спеціалізації: письмовий переклад (технічної 
літератури, художньої літератури) та усний переклад (син-
хронний, послідовний). Професія перекладача допомагає 
зробити світ зрозумілішим і дарує можливість бути почутим 
у будь-якій країні. Андрій Малишко

 Андрій Малишко (1912–1970) – український поет, пе-
рекладач, літературний критик. Під час обговорень 
підсумків ХХ з’їзду КПРС висловився за повернення 

літературної спадщини репресованих у сталінський період 
О. Олеся, М. Ірчана, В. Блакитного, Г. Косинки, М. Куліша, по-
рушив заборонену в Україні тему Голодомору 1932–1933 рр. 
Виступав за подолання негативних явищ, які наростали в 
 національній політиці, призводили до забуття рідної мови, 
історії та традицій українського народу.

Äåñòàëіíіçàöіÿ çäіéñíþâàëàñÿ â òàêèõ ôîðìàõ:
 ðîçâіí÷óâàííÿ îáðàçó «âåëèêîãî âîæäÿ»;
 âіäíîâëåííÿ ïåðøîðÿäíîї ðîëі ïàðòії ó âëàäíіé ієðàðõії;
 ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíîãî àïàðàòó (äåöåíòðàëіçàöіÿ óïðàâëіííÿ åêîíî-

ìіêîþ, êðîêè äî àêòèâіçàöії äіÿëüíîñòі ðàä);
 êóðñ íà øèðøå çàëó÷åííÿ òðóäÿùèõ ìàñ äî ñóñïіëüíîãî æèòòÿ øëÿõîì 

ñòâîðåííÿ ìåðåæі ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé (îñíîâíèé áàçèñ – ðàäè, 
êîìñîìîë, ïðîôñïіëêè);

 çìіíè â ñîöіàëüíîìó çàêîíîäàâñòâі;
 çìåíøåííÿ іäåîëîãі÷íîãî òèñêó ó ñôåðі êóëüòóðè.

Äåñòàëіíіçàöіÿ òà ëіáåðàëіçàöіÿ çäіéñíþâàëèñÿ íåïîñëіäîâíî òà ñóïå-
ðå÷ëèâî. Ç îäíîãî áîêó, ñïîñòåðіãàëîñÿ ïîñòóïîâå ðóéíóâàííÿ іäåîëîãі÷íîї 
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îäíîâèìіðíîñòі ìèñëåííÿ, éîãî ìîäåðíіçàöіÿ, äåìîêðàòèçàöіÿ òà ãóìàíі-
çàöіÿ. Ç іíøîãî – çàïðîâàäæåíі ðåôîðìè áóëè òèì÷àñîâèìè é ïîâåðõî-
âèìè, òîìó êàðäèíàëüíî íå çìіíèëè îñíîâ òîòàëіòàðíîї ñèñòåìè. Óñòàëåíі 
ñòå ðåîòèïè ìèñëåííÿ òà ïðàâèëà ïîâåäіíêè áóëè äîâîëі ñòіéêèìè, ùî 
 óíåìîæëèâèëî ìèòòєâó çìіíó ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ. Àëå êîíòðîëþâàòè é 
ðåãëàìåíòóâàòè äіÿëüíіñòü і ñâіäîìіñòü ãðîìàäÿí âëàäі ñòàâàëî äåäàëі 
ñêëàäíіøå.

 Відлига – це неофіційна назва періоду в історії України та всього СРСР, що роз-
почався після смерті Й. Сталіна (друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.). 
 Характерними рисами цього періоду були певний відхід від жорсткої сталінської 

тоталітарної системи, спроби її реформування в напрямку лібералізації, відносна демо-
кратизація, гуманізація політичного та громадського життя.

?  Чому поняття відлига закріпилося в історіографії для позначення періоду?

5. Реабілітація жертв сталінських репресій
 Реабілітація – це комплекс заходів, яких вживає держава для поновлення репу-

тації, доброго імені громадян, незаконно притягнутих до кримінальної відповідаль-
ності в період утвердження та функціонування в Україні тоталітарного режиму.

 Насамперед він [ХХ з’їзд КПРС] дав поштовх прискореному процесу звільнення і 
реабілітації репресованих. Сотні тисяч осіб вийшли на свободу, мільйонам повер-
нуто їх чесне ім’я. Можливо, процес, розпочатий напередодні з’їзду, міг мати про-

довження і без втручання Хрущова з його доповіддю, проте він рухався би дещо 
повільніше і його вплив на моральне оздоровлення суспільства був би значно меншим.

К. Марусик, політолог, правник

?  До яких наслідків, на думку дослідника, привів ХХ з’їзд КПРС?

Ïіñëÿ ÕÕ ç’їçäó ÊÏÐÑ ïàðòіéíî-äåðæàâíå êåðіâíèöòâî ïðîäîâæèëî ïðî-
öåñ àìíіñòії òà ðåàáіëіòàöії æåðòâ ñòàëіíñüêèõ ðåïðåñіé:
 âіäïîâіäíî äî Óêàçó Ïðåçèäії ÂÐ ÑÐÑÐ âіä 24 áåðåçíÿ 1956 ð. «Ïðî ðîç-

ãëÿä ñïðàâ íà îñіá, ùî âіäáóâàþòü ïîêàðàííÿ çà ïîëіòè÷íі, ñëóæáîâі і 
ãîñïîäàðñüêі çëî÷èíè», â Óêðàїíі áóëî ñòâîðåíî 13 êîìіñіé, ÿêèì íàäà-
âàëîñÿ ïðàâî íà ìіñöÿõ, ïіñëÿ îñîáèñòîãî îçíàéîìëåííÿ іç çàñóäæåíèìè, 
óõâàëþâàòè îñòàòî÷íå ðіøåííÿ ùîäî çâіëüíåííÿ їõ ç-ïіä âàðòè, ïîäàëü-
øîãî óòðèìàííÿ â ìіñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîëі;

 îäíî÷àñíî ç ðîáîòîþ êîìіñіé Ïðåçèäії ÂÐ ÑÐÑÐ ïðîâîäèâñÿ ïåðåãëÿä 
àðõіâíî-ñëіä÷èõ ñïðàâ ïðî äåðæàâíі çëî÷èíè îðãàíàìè ïðîêóðàòóðè 
ÓÐÑÐ. ßê ïðàâèëî, ïåðåãëÿäàëèñÿ ñïðàâè ëèøå òèõ çàñóäæåíèõ çà ïî-
ëіòè÷íі çëî÷èíè, âіä ÿêèõ íàäіéøëè ñêàðãè ÷è çàÿâè âіä їõíіõ ðіäíèõ 
àáî òâîð÷èõ ñïіëîê, ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé.

 У 1956–1959 рр. повністю реабілітовано 250 тис. осіб (переважно посмертно), до-
дому повернулися десятки тисяч в’язнів. 

Реабілітація

процедура 
відновлення 
доброго імені 

процес 
поновлення в 
лавах КПРС

поновлення 
на роботі

повернення 
конфіскованого 

майна
компенсація 

збитків
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?  Використовуючи схему (с. 48), проаналізуйте зміст реабілітації громадян. Згру-
пуйте інформацію за рубриками: порушені права / відновлені в процесі реабілітації / 
не передбачалися для відновлення.

 На кінець 1950-х рр. переглянуто справи 5,5 млн осіб і тільки 58 % з них було 
реабілітовано.

Çäåáіëüøîãî ðåàáіëіòàöіÿ ñòîñóâàëàñÿ êіëüêîõ ãðóï îñіá:
 óêðàїíñüêèõ äіÿ÷іâ íàóêè òà êóëüòóðè (çîêðåìà, ïèñüìåííèêіâ І. Ìèêè-

òåíêà, Ç. Òóëóá, Â. ×óìàêà, Ä. Ôàëüêіâñüêîãî òà іí.);
 äåðæàâíèõ, ïàðòіéíèõ і âіéñüêîâèõ ïðàöіâíèêіâ (çîêðåìà, Â. Çàòîíñü-

êîãî, Å. Êâіðіíãà, Ñ. Êîñіîðà, Þ. Êîöþáèíñüêîãî, Ì. Ñêðèïíèêà òà іí.);
 çâèíóâà÷åíèõ ó ñïіâðîáіòíèöòâі ç íіìåöüêèìè îêóïàíòàìè (çà çâèíóâà-

÷åííÿì ó «ïîñіáíèöòâі âîðîãó» áåçïіäñòàâíî âèñëàëè çà ìåæі Óêðàїíè 
òèñÿ÷і æèòåëіâ çàõіäíèõ îáëàñòåé).
Ïîçà ïðîöåñîì ðåàáіëіòàöії çàëèøèëèñÿ æåðòâè ïîëіòè÷íèõ ïðîöåñіâ, 

ñôàáðèêîâàíèõ ó 1920-õ – íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð.; àêòèâíі äіÿ÷і ÎÓÍ і ÓÏÀ; 
ïàðòіéíі äіÿ÷і òà іíòåëіãåíöіÿ, ðåïðåñîâàíі çà çâèíóâà÷åííÿìè «â ïðè÷åò-
íîñòі äî óêðàїíñüêîãî áóðæóàçíîãî íàöіîíàëіçìó».

Мовою джерел
1. Знято з обліку спецпоселень і звільнено з-під адміністратив-

ного нагляду органів МВС СРСР кримських татар, балкарців, турків – 
громадян СРСР, курдів, хемшилів і членів їх сімей, виселених на 
спецпоселення в період Великої Вітчизняної війни;

2. Встановлено, що зняття обмежень по спецпоселенню з перелічених 
вище осіб не тягне за собою повернення їм майна, конфіскованого при 
виселенні, і що вони не мають права повертатися в місця, звідки були 
виселені.

З Указу Президії ВР СРСР (28 квітня 1956 р.)

?  Висловте своє ставлення до змісту Указу Президії ВР СРСР щодо репресованих 
народів.

Ó ñåðåäèíі 1960-õ ðð. ïðîöåñ ðåàáіëіòàöії ôàêòè÷íî ïðèïèíèâñÿ. Êіëü-
êіñòü ïåðåãëÿíóòèõ ñïðàâ ùîðі÷íî çìåíøóâàëàñÿ, ïåðåâіðêè ïðîâîäèëèñÿ 
ëèøå çà îñîáèñòîþ çàÿâîþ ãðîìàäÿí àáî їõíіõ ðîäè÷іâ.

 5 травня 2018 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
 законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабіліта-
ції жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 ро-

ків». Перейдіть за кодом чи посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2325-19 та ознайомтеся зі змістом закону. Сформулюйте власний висно-
вок про  доцільність і значення цього документа для суспільства.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Розташуйте у хронологічній послідовності події: ХХ з’їзд 
КПРС, Норильське повстання, Кенгірське повстання, оприлюднення постанови 
«Про подолання культу особи і його наслідків», смерть Й. Сталіна.

Просторову. Використовуючи карту 1 (с. 216), складіть розповідь про участь 
українців у повстаннях у сталінських концтаборах у 1953–1954 рр.

Інформаційну. На які групи осіб поширювалася реабілітація? Назвіть пред-
ставників цих груп.
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Логічну. 1. У чому, на вашу думку, полягала особливість процесів реабілітації 
в Україні? 2. Чому партійно-державне керівництво не наважилося на подальший 
процес десталінізації?

Аксіологічну. «ХХ з’їзд [КПРС] – вагома віха в історії СРСР, що практично поділила 
її радянський період приблизно навпіл» (К. Марусик, політолог, правник). Обґрун-
туйте ваше розуміння цього твердження. Почніть словами: «Я (не) згоден / згодна…».

Мовленнєву. Якими фактами з історії СРСР (УРСР) можна проілюстру-
вати терміни: культ особи, хрущовська відлига, десталінізація, лібералізація, 
реабілітація?

 §  10. Практичне заняття 2. Входження Кримської області 
до складу УРСР: міфи та реальність

 19 лютого 1954 р. на підставі Указу Президії ВР СРСР Кримську область передано 
зі складу РРФСР до складу Української РСР.

1. Які зміни в структурі населення 
Кримського півострова відбулися в 
середині ХХ ст.?

1. Розгляньте репродукцію картини 
Р. Емі  нова «Поїзд смерті 2». Що на ній зо-
бражено? Як ви гадаєте, ситуація, у якій 
опинилися люди, була наслідком добро-
вільних чи примусових дій? Яку подію з 
історії Кримського півострова проілю-
стрував художник? Коли вона відбулася 
і хто її основні учасники? Які наслідки 
мала ця подія для розвитку Кримського 
півострова в наступні десятиріччя?

2. Розгляньте поданий нижче доку-
мент. Які дані в ньому зафіксовано? Які 
виснов ки можна зробити, порівнявши показники таблиці? Вони є підтвердженням чи за-
переченням події, яку ілюструє картина «Поїзд смерті 2»? На підставі документа сформу-
люйте висновок про зміни в національній структурі населення Криму. Перевірте себе: чи 
збігаються ваші висновки зі змістом наукового дослідження, поданого на с. 51?

1939 1959
усього 1123,8 

(тис. осіб) 100 (%) 1201,5 
(тис. осіб) 100 (%)

росіяни 557,4 49,6 858,3 71,4
українці 153,5 13,7 267,7 22,3
євреї 65,3 5,8 25,4 2,1
білоруси 6,7 0,6 21,7 1,8
поляки 5,1 0,5 3,9 0,3
німці 51,0 4,5 0,5 0,04
молдавани 1,5 0,1 2,4 0,3
греки 20,7 1,8 1,1 0,1
болгари 15,3 1,4 0,7 0,06
татари 218,5 19,41 1,8 0,1
інші національності 28,8 2,6 18,2 1,5

 §  10. 

Р. Емінов. Поїзд смерті 2 (1997)

Чисельність населення 
Кримської області за 

національним станом за 
переписами населення 

1939 і 1959 рр. (Лист 
начальника Центрального 

статистичного управління 
УРСР М. Маркіна 

заступнику Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Троньку 

про чисельність населення 
Кримської області за 

національним складом від 
21 березня 1966 р.).
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3. Опрацюйте текст наукового дослідження, поданого нижче, за методом «Надайте 
мені заключне слово». Оберіть з тексту найважливіший, на вашу думку, фрагмент і за 
його допомогою дайте відповіді на запитання: Які думки викликав цей уривок? Чому це 
важливо? Що в ньому сумнівного? Обговоріть висновки в загальному колі.

Âåëèêі çìіíè â íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ і Óêðàїíè, і Êðèìó ïðèíåñëà 
Äðóãà ñâіòîâà âіéíà. 15 ñåðïíÿ 1941 ð. ç Êðèìó áóëî âèñåëåíî 61 òèñ. íіìöіâ. 
Ó 1944 ð. ç ïіâîñòðîâà äåïîðòîâàíî êðèìñüêèõ òàòàð, âіðìåíіâ, áîëãàð, ãðåêіâ – 
óñüîãî 228,5 òèñ. îñіá… Íà 1939 ð. òóò ïðîæèâàëî 1 ìëí 123 òèñ. îñіá, à äî ëіòà 
1944 ð. ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ çìåíøèëàñÿ äî 379 òèñ. Êðèì íå ëèøå çíà÷íîþ 
ìіðîþ îáåçëþäíіâ, àëå é çàíåïàâ åêîíîìі÷íî…

Çðóéíîâàíèé і ïîçáàâëåíèé çàñîáіâ âèðîáíèöòâà ðåãіîí ïîòðåáóâàâ íåãàéíîї 
äîïîìîãè, êîëîñàëüíèõ ôіíàíñîâèõ âëèâàíü… Àëå É. Ñòàëіí âèðіøèâ… Êðèì 
ïіäíі ìàòè âëàñíèìè ñèëàìè – ðóêàìè ïåðåñåëåíöіâ. Îñíîâíà ìàñà їõ íàïðàâëÿ-
ëàñÿ ç Áðÿíñüêîї, Êóðñüêîї, Âîðîíåçüêîї, Ðîñòîâñüêîї, Îðëîâñüêîї îáëàñòåé òà 
Êðàñíîäàðñüêîãî êðàþ ÐÐÔÑÐ, à òàêîæ  Âіííèöüêîї, Æèòîìèðñüêîї і Êèїâñüêîї 
îáëàñòåé ÓÐÑÐ. Îäíàê îðãàíіçàöіÿ ïåðåñåëåííÿ ïðîâîäèëàñü áåçâіäïîâіäàëüíî, 
ëþäÿì íå áóëî çàáåçïå÷åíî íàâіòü ìіíіìàëüíèõ óìîâ îáëàøòóâàííÿ íà íîâîìó 
ìіñöі. Ó ðåçóëüòàòі âæå äî 1948 ð. ìàéæå 60 % ïåðåñåëåíöіâ ïåðøîї õâèëі çàëè-
øèëè Êðèì…

Ç äîòðèìàííÿì óñіõ êîíñòèòóöіéíèõ íîðì і ïðàâèë ïіâîñòðіâ áóëî ïåðåäàíî 
Óêðàїíі, 26 êâіòíÿ 1954 ð. âіí îôіöіéíî ñòàâ її ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ. Âіäáóäîâà 
Êðèìó і éîãî ðîç âèòîê âіäòåïåð áóëè «ãîëîâíèì áîëåì» óêðàїíñüêîãî íàðîäó… 
îñíîâíі çóñèëëÿ ñïðÿ ìîâóâàëèñü íà çàñåëåííÿ ïіâîñòðîâà. Òåïåð îñíîâíèé ïîòіê 
ïåðåñåëåíöіâ äî Êðèìó áóëî ñïðÿìîâàíî ç ãóñòîíàñåëåíèõ îáëàñòåé ÓÐÑÐ – Âіí-
íèöüêîї, Âîëèíñüêîї, Äðîãî áèöüêîї, Êèїâñüêîї, Æèòîìèðñüêîї, Ëüâіâñüêîї, Ïîë-
òàâñüêîї, Ðіâíåíñüêîї, Òåðíîïіëüñüêîї, ×åðíіãіâñüêîї, ×åðíіâåöüêîї, Õìåëüíèöüêîї. 
Íîâîñåëіâ çàñåëÿëè â 24 ðàéîíè Êðèìñüêîї îáëàñòі. Ç óñіõ ïåðåñåëåíöіâ çà äåñÿòü 
ðîêіâ (1954–1964 ðð.) íå çóìіëè çàêðіïèòèñÿ ïðèáëèçíî 8 % ïðèáóëèõ. Óïðîäîâæ 
1960–1970-õ ðîêіâ íàñåëåííÿ Êðèìó çðîñëî íà ïîíàä 40 %. Ïðè öüîìó ìåõàíі÷íèé 
ïðèðіñò ïåðåâèùóâàâ ïðèðîäíèé і ñòàíîâèâ 72 % âіä çàãàëüíîãî.

Â. Äàíèëåíêî, іñòîðèê

?  Використовуючи інформацію з рубрики, покажіть на карті 1 (с. 216) шляхи пере-
міщень населення з Кримської області та до неї. Зробіть висновок про природний (або 
штучний) шлях формування національної структури населення Кримської області в 
1940-ві – 1950-ті рр.

2. Що довідуємося з історичних джерел про причини, які спонукали партійно-дер-
жавне керівництво передати Кримську область зі складу РРФСР до складу УРСР?

1. Оберіть один з поданих нижче документів та опрацюйте його за системою запитань: 
Хто? Що? Коли? Де? Чому? Як? Порівняйте свої знання про історичну подію з інформа-
цією, яку містить джерело. Висловте власну думку щодо змісту цього історичного джерела.

Мовою джерел
Кримська область, як відомо, займає весь Кримський півострів і 

територіально примикає до Української Республіки, будучи немовби 
природним продовженням південних степів України. 

Економіка Кримської області тісно пов’язана з економікою Україн-
ської Республіки. З географічних і економічних міркувань передача 
Кримської області є доцільною і відповідає загальним інтересам Ра-
дянської держави.

З виступу Голови Президії Верховної Ради РРФСР 
М. Тарасова на засіданні Президії Верховної Ради СРСР, 

присвяченому розгляду питання про передачу Кримської області 
зі складу РРФСР до складу УРСР (19 лютого 1954 р.)
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Мовою джерел
Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні 

господарські і культурні зв’язки між Кримською областю і Українською РСР, 
Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Респуб лік 
постановляє: 

Затвердити спільне подання Президії Верховної Ради РРФСР і Пре-
зидії Верховної Ради УРСР про передачу Кримської області зі складу 
Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до 
складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу 
Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР 

(19 лютого 1954 р.)

?  Узагальніть: які причини входження Кримської області до складу Української 
РСР демонструють наведені вище документи? Кому були вигідні такі дії? Які, на вашу 
думку, мог ли бути додаткові підстави, що спонукали керівництво держави до здій-
снення цього кроку?

2. Перевірте себе: чи збігаються ваші припущення щодо інших причин, не прописаних 
в офіційних документах, з висновком історика, поданим нижче?

Íàñòóïíèêè É. Ñòàëіíà ðîçóìіëè, ùî ç ïðèïèíåííÿì ìàñîâèõ ðåïðåñіé ó íèõ 
çàëèøàєòüñÿ єäèíà ìîæëèâіñòü óòðèìàòè óêðàїíñüêèé íàðîä ó êîðäîíàõ ðàäÿí-
ñüêîї іìïåðії: ïåðåêîíàòè éîãî â òîìó, ÿê éîìó äîáðå «ïіä çîðåþ Ðàäÿíñüêîї 
âëàäè». Іç âòðàòîþ òåðîðèñòè÷íîãî ÷èííèêà, ÿêèé «çàëіçîì і êðîâ’þ» öåìåíòóâàâ 
єäíіñòü áàãàòîíàöіîíàëüíîї äåðæàâè, ñòîêðàò çðîñòàëà âàãîìіñòü ïðîïàãàíäèñò-
ñüêîãî ÷èííèêà. Ñõіäíі ìóäðåöі êàçàëè: ñêіëüêè á ðàçіâ íå ïîâòîðþâàòè ñëîâî 
«õàëâà», ó ðîòі íå ñòàíå ñîëîäêî. Ïàì’ÿòàþ÷è öå, Ì. Õðóùîâ âèñóíóâ іäåþ ïåðå-
äà÷і Êðèìó Óêðàїíі é ïîñòàðàâñÿ îáåðíóòè äîöіëüíó ïіä åêîíîìі÷íèì êóòîì çîðó 
àêöіþ ó ïіäñîëîäæóþ÷ó ïðîïàãàíäèñòñüêó óïàêîâêó: ñòàðøà ñåñòðà ïåðåäàє ìî-
ëîäøіé ÷àñòèíêó ñåáå.

Ñ. Êóëü÷èöüêèé, іñòîðèê

3. Яке економічне становище та повсякдення жителів Кримської області ілю-
струють фотографії та документи?

1. Розгляньте фотографії (с. 53). Що на них зображено? Сформулюйте висновок: чому 
фотограф зафіксував саме той чи інший конкретний сюжет і яку інформацію він хотів 
передати? Використовуючи знання з історії цього періоду, спробуйте сформулювати 
власну думку про повсякденні ситуації, що залишилися поза кадром.

2. Ознайомтеся з документами (с. 52–53). Узагальнивши їх, сформулюйте п’ять-
шість речень про повсякдення жителів Кримської області в середині 1950-х рр. 
Яка інформація з наведених документів підтверджує сюжети на фотографіях, а яка є 
новою?

Мовою джерел
У зв’язку з тим, що Кримська область є одним із засушливих райо-

нів Радянського Союзу, вирощування зазначених сільськогосподарських 
культур потребує обов’язкового зволоження земель за рахунок штучного 
зрошення… В багатьох колгоспах і радгоспах області питання водопос-
тачання не вирішені ще до теперішнього часу через відсутність джерел 
води, що гальмує більш швидкий розвиток цих господарств, і особливо 
тваринництва.

З листа заступника голови Кримського облвиконкому 
П. Ляліна Голові Ради Міністрів УРСР Н. Кальченку 

(27 лютого 1954 р.)
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Мовою джерел
Станом на 20 травня 1954 року в Кримську область за 1951–1954 рр. 

було заселено 9970 сімей переселенців, у тому числі в сільськогос-
подарські колгоспи – 9110 сімей, в рибколгоспи – 197 сімей і рад-
госпи – 663 сім’ї. За цей же час з причин незадовільного господар-
ського облаштування з області у попередні місця проживання вибули 
1005 сімей.

З довідки заступника начальника відділу господарського 
облаштування переселенців при Раді Міністрів УРСР М. Погиби 
Раді Міністрів УРСР про недоліки в облаштуванні переселенців 

у Криму станом на 20 травня 1954 р. (26 травня 1954 р.)

Мовою джерел
В колгоспах області, за станом на І.VІ–1954 р., з плану будівни-

цтва 2500 будинків підготовлено – 510, або 20,4 % до плану. В ста-
дії будівництва знаходиться – 1340 і не розпочато будівництво – 
650 бу динків. Затверджене завдання на травень місяць по будівництву 
700 будинків виконано лише на 47,1 %.

З довідки Міністерства сільського господарства УРСР 
Раді Міністрів УРСР про хід будівництва будинків 

для переселенців та їх господарського облаштування 
по Кримській області (7 червня 1954 р.)

1 2 3

4 5 6

1 – Віяння та сушіння ячменю на току колгоспу в Кіровському районі Кримської обл. 
(9 липня 1955 р.). 2 – Колона автомашин із зерном нового врожаю в колгоспі в Шуйському 
районі Кримської обл. прямує на заготівельний пункт (6 липня 1955 р.). 3 – Збирання 
винограду на плантації вин радгоспу «Коктейль» Судакського району Кримської обл. 
(8 жовтня 1955 р.). 4 – Діти колгоспників сільськогосподарської артілі в Зуйському 
районі Кримської обл. йдуть до школи (1 вересня 1954 р.). 5 – Зовнішній вигляд дитячого 
санаторію Південної залізниці в м. Феодосія Кримської обл. (1955 р.). 6 – Перший 
кілометр Північнокримського каналу, спорудженого трестом «Укрводбуд». Кримська обл. 

(17 вересня 1960 р.)
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     Поширені міфи щодо входження Кримської області до складу УРСР

Ìіô Іñòîðè÷íà ðåàëüíіñòü

Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ çàâæäè 
áóâ ðîñіéñüêèì.

Óïðîäîâæ 1449–1783 ðð. ïіâîñòðіâ íàëåæàâ 
Êðèìñüêîìó õàíñòâó. Ó 1783 ð. Êðèì áóëî ïðè-
єäíàíî äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії. 1954 ð. Êðèìñüêó 
îáëàñòü ïåðåäàíî çі ñêëàäó ÐÐÔÑÐ äî ñêëàäó 
ÓÐÑÐ. Ç 1991 ð. Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ – òåðèòî-
ðіÿ íåçàëåæíîї Óêðàїíè.

Âіäáóëàñÿ íåïðàâîìіðíà ïåðå-
äà÷à Êðèìó äî ñêëàäó ÓÐÑÐ ó 
1954 ð.

Óñі äії áóëî çàôіêñîâàíî ïðàâî÷èííèìè äîãîâî-
ðàìè.

Ì. Õðóùîâ âîëþíòàðèñòè÷íî, 
òîáòî іãíîðóþ÷è íàÿâíі óìîâè 
òà çàêîíîìіðíîñòі, áåç áóäü-
ÿêèõ ïіäñòàâ «ïîäàðóâàâ» 
Óêðàїíі Êðèì. 

Ó 1954 ð. Ì. Õðóùîâ ùå íå ìàâ îäíîîñіáíîї 
âëàäè. Ðіøåííÿ â ÑÐÑÐ óõâàëþâàëèñÿ êîëåê-
òèâíèì êåðіâíèöòâîì (9 ÷ëåíàìè Ïðåçèäії ÖÊ 
ÊÏÐÑ).

Âõîäæåííÿ Êðèìñüêîї îá-
ëàñòі äî ñêëàäó ÓÐÑÐ íå îçíà-
÷àëî ïåðåäà÷ó Óêðàїíі ìіñòà 
Ñåâàñòîïîëÿ.

Ó Êîíñòèòóöії ÐÔ îêðåìèé ñòàòóñ ìіñòà íå áóëî 
çàêðіïëåíî, òîìó ïіñëÿ 1954 ð. ñòàòóñ Ñåâàñòîïîëÿ 
ìіã âèçíà÷àòèñÿ ëèøå çà çàêîíîäàâñòâîì ÓÐÑÐ. 
Öå ìіñòî є íåâіääіëüíîþ ÷àñòèíîþ Óêðàїíè.

?  Перевірте себе: чи маєте ви достатньо аргументів для руйнування міфів? Сформу-
люйте висновок (п’ять-шість речень). Скористайтеся інформацією з правої колонки таб-
лиці.  Перейшовши за кодом чи посиланням http://history.org.ua/LiberUA/978-
966-00-1451-0/978-966-00-1451-0.pdf, оберіть статті, які охоплюють істо-
ричний період, що вивчається, та доповніть свої знання висновками про-
фесіоналів. Поділіться отриманою інформацією зі старшими родичами.

Наслідки входження Кримської області до складу УРСР:

 âèíèêíåííÿ íèçêè åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì, ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ âіäáóëîñÿ çà ðà-
õóíîê ïîòåíöіàëó Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ;

 ñóòòєâі çðóøåííÿ â ðîçâèòêó åêîíîìіêè ïіâîñòðîâà: çáóäîâàíî íîâі ïðîìèñ-
ëîâі ïіäïðèєìñòâà, çðіñ ïîòåíöіàë àãðàðíîãî ñåêòîðó; ñïîðóäæåíî áàãàòî 
æèòëà, øêіë, ëіêàðåíü;

 ïîâíå çàáåçïå÷åííÿ ïіâîñòðîâà âîäîþ, ãàçîì, åëåêòðîåíåðãієþ;
 ïåðåòâîðåííÿ îáëàñòі íà ïåðåäîâèé ðåãіîí êóðîðòíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ìàñî-

âîãî òóðèçìó â ÑÐÑÐ;
 çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі ðîñіÿí â Óêðàїíі çà ðàõóíîê æèòåëіâ Êðèìó.

?  Проаналізуйте значення цих наслідків як для України, так і для Кримської області.

Підсумки уроку. Оцініть свою роботу під час практичного заняття. Продовжте речення: 
1. Заняття відбувалося в атмосфері… 2. Найважливішим для мене на занятті було… 3. Спо-
соби роботи на занятті були… 4. Якби я був / була вчителем / учителькою, то я обов’язково…

 §  11. Спроби реформування сталінської економіки
1. Стан промисловості та сільського господарства

Îçíàêè ôóíêöіîíóâàííÿ ñòàëіíñüêîї ìîäåëі åêîíîìіêè:
 âîëüîâі, êîìàíäíі ìåòîäè óïðàâëіííÿ, ÿêі ñòàëè âòðà÷àòè åôåêòèâíіñòü;
 âіäñóòíіñòü îáґðóíòîâàíèõ åêîíîìі÷íèõ âàæåëіâ êåðіâíèöòâà;

 §  11. Спроби реформування сталінської економіки
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 áëîêóâàííÿ ãîñïîäàðñüêîї іíіöіàòèâè;
 íèçüêèé ðіâåíü êîìïåòåíöії êåðіâíèöòâà ñîþçíèõ ðåñïóáëіê;
 ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê âàæêîї іíäóñòðії òà íåõòóâàííÿ íåîáõіäíіñòþ 

ðîçâèòêó іíøèõ ãàëóçåé.

 За повоєнні роки в СРСР виробництво засобів виробництва збільшилося більш 
ніж у три рази, а виробництво предметів споживання – лише на 72 %.

Óïðîäîâæ ïåðøîãî ïîâîєííîãî äåñÿòèëіòòÿ ïðîìèñëîâіñòü ÓÐÑÐ ó öі-
ëîìó ïîäîëàëà íàñëіäêè âіéíè, à â ðîçâèòêó âàæêîї іíäóñòðії (ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íà, ìåòàëóðãіéíà, ìàøèíîáóäіâíà, âіéñüêîâà ïðîìèñëîâіñòü) 
çðîáèëà êðîê óïåðåä. Ïîïðè ïåâíі äîñÿãíåííÿ, íåâèðіøåíèìè çàëèøàëîñÿ 
áàãàòî ïðîáëåì ó ïðîìèñëîâîñòі ÷åðåç åêñòåíñèâíèé øëÿõ ðîçâèòêó.

Êðèòè÷íîþ âèÿâèëàñÿ ñèòóàöіÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ÿêå çà òåì-
ïàìè ðîçâèòêó çíà÷íî âіäñòàâàëî âіä ïðîìèñëîâîñòі. Ñòàí ñіëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà õàðàêòåðèçóâàâñÿ òàêèìè îçíàêàìè:
 íàÿâíіñòþ îáìåæåíü, ÿêі ñòðèìóâàëè ðîçâèòîê îñîáèñòèõ ïіäñîáíèõ 

ãîñïîäàðñòâ;
 âіäñóòíіñòþ çðîñòàííÿ çåðíîâîãî âèðîáíèöòâà;
 êðèòè÷íîþ ñèòóàöієþ ó òâàðèííèöòâі (ó 1952 ð. ÷åðåç áðàê êîðìіâ ïî-

÷àëèñÿ âåëèêèé ïàäіæ і ìàñîâèé çàáіé òâàðèí – ïîãîëіâ’ÿ âåëèêîї ðîãà-
òîї õóäîáè ñêîðîòèëîñÿ íà 2,2 ìëí ãîëіâ).
Ó 1953 ð. âëàäà áóëà çìóøåíà ðîçïî÷àòè ïîøóê íîâèõ âàæåëіâ äëÿ ðîç-

âèòêó åêîíîìіêè. 

Ïðè÷èíè ðåîðãàíіçàöії ðàäÿíñüêîї åêîíîìіêè

îôіöіéíі íåîôіöіéíі

 íåîáõіäíіñòü çìіöíåííÿ åêîíî-
ìі÷íîãî ïîòåíöіàëó ðàäÿíñüêîї 
äåðæàâè ç ìåòîþ óñïіøíîãî 
çìàãàííÿ ìіæ êîìóíіñòè÷íîþ 
òà êàïіòàëіñòè÷íîþ ñèñòåìàìè 

 íàÿâíà ñèñòåìà óïðàâëіííÿ âè÷åðïàëà 
ñåáå é íå ìàëà ðåñóðñіâ äëÿ ïîäàëüøîãî 
ðîçâèòêó

 íîâå ñîþçíå êåðіâíèöòâî ïðàãíóëî âіä-
îêðåìèòè ñåáå âіä ïîïåðåäíüîãî ðåæèìó, 
íàñàìïåðåä øëÿõîì ðåàëіçàöії іíøîї åêî-
íîìі÷íîї ïîëіòèêè

?  Прокоментуйте кожну з наведених причин, що спонукали владу до змін в еконо-
мічній політиці. Чи є, на вашу думку, названі причини вичерпними? Запропонуйте свої 
висновки.

Ó 1953 ð. íà ñåñії Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ óïåðøå ïðîëóíàëà іäåÿ ïðî íå-
îáõіäíіñòü âèðіâíþâàííÿ òåìïіâ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі ãðóïè À é ãðóïè 
Á (òàê çâàíèé ïëàí Ìàëåíêîâà). Óòіì óæå â ñі÷íі 1955 ð. íà õâèëі ïàðòіé-
íîї áîðîòüáè çà âëàäó ïî÷èíàííÿ Ã. Ìàëåíêîâà áóëî äèñêðåäèòîâàíî.

Ïàðàëåëüíî ç îáãîâîðåííÿì øëÿõіâ ïîäîëàííÿ íåäîëіêіâ ó ïðîìèñëî-
âîñòі âæèâàëè ðåàëüíèõ çàõîäіâ çі ñòàáіëіçàöії ñòàíîâèùà â ñіëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâі. Ïîçèòèâíó äèíàìіêó äàëè òàêі çàõîäè:
 ïіäâèùåííÿ ìàòåðіàëüíîї çàöіêàâëåíîñòі êîëãîñïíèêіâ;
 âíåñåííÿ çìіí ó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ (çìåíøåíî ãðîøîâèé ïîäàòîê ó 

äâà ðàçè â ñåðåäíüîìó ç êîæíîãî êîëãîñïíîãî äâîðó, ïîâíіñòþ çíÿòî íå-
äîïëàòó çà ìèíóëі ðîêè);

 çáіëüøåííÿ äåðæàâíèõ àñèãíóâàíü íà ïîòðåáè ñåëà, ïîëіïøåííÿ òåõíі÷-
íîãî é êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñòâ;
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 âіäìîâà âіä ðîçâèòêó òâàðèííèöòâà â ãîñïîäàðñòâàõ, äå òàêèé âèä äі-
ÿëüíîñòі áóâ åêîíîìі÷íî íåâèãіäíèé.

 Валова продукція сільського господарства за 1954–1958 рр. зросла на 35,3 % по-
рівняно з попереднім п’ятиріччям.

Ùîéíî åêîíîìіêà ñåëà ïîêàçàëà ïåðøі îçíàêè ñòàáіëüíîñòі, ó êðàїíі 
áóëî çàïî÷àòêîâàíî íèçêó ðåôîðì ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî çãîäîì 
îòðèìàëè íåîôіöіéíó íàçâó õðóùîâñüêі íàäïðîãðàìè.

Ïî-ïåðøå, âëàäà âèðіøèëà çáіëüøèòè îáñÿãè âðîæàþ çåðíà øëÿõîì 
îñâîєííÿ öіëèííèõ çåìåëü.

Íà ïî÷àòêó 1954 ð. ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ óõâàëèâ ïîñòàíîâó ïðî îñâîєííÿ 
öіëèííèõ і ïåðåëîãîâèõ çåìåëü ó ðàéîíàõ Êàçàõñòàíó, Ñèáіðó, Óðàëó é 
÷àñòêîâî Ïіâíі÷íîãî Êàâêàçó. 22 ëþòîãî íà öіëèíó âèїõàëà ïåðøà ãðóïà 
óêðàїíñüêîї ìîëîäі – êіëüêà äåñÿòêіâ òðàêòîðèñòіâ, êîìáàéíåðіâ, ìåõàíі-
êіâ ÌÒÑ, ðîáіòíèêіâ çàâîäіâ і áóäîâ Êèїâùèíè. Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ äî 
Êàçàõñòàíó ïðèáóëè âåëèêі çàãîíè ìîëîäі ç Õàðêіâùèíè, Äíіïðîïåòðîâ-
ùèíè, Õìåëüíè÷÷èíè òà іíøèõ îáëàñòåé Óêðàїíè.

Öіëèííà ïðîãðàìà çäіéñíþâàëàñÿ çà òàêîþ ñõåìîþ: 1) ñòâîðåííÿ ðàäãîñ-
ïіâ (ãîëîâíèì ÷èíîì); 2) çàâåçåííÿ òåõíіêè; 3) çàëó÷åííÿ äîáðîâîëüöіâ 
(ñåëÿí, êîëèøíіõ ÷åðâîíîàðìіéöіâ, ñòóäåíòіâ, êîìñîìîëüöіâ òà іí.); 4) çà-
ëó÷åííÿ êàäðîâèõ ñïåöіàëіñòіâ; 5) ñòâîðåííÿ íåîáõіäíîї іíôðàñòðóêòóðè.

 Уже 1954 р. цілина дала близько 40 % валового збору зерна в СРСР. Програма 
виявилася успішною, хоча з України вичерпувала ресурси, потрібні для розвитку 
її сільського господарства.

Îñâîєííÿ öіëèíè ìàëî äëÿ Óêðàїíè òàêі íàñëіäêè:
 çàêîíñåðâîâàíî åêñòåíñèâíèé õàðàêòåð ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ÷åðåç 

âіäñóòíіñòü ìîòèâàöії äî іíòåíñèâíîãî ðîçâèòêó ãàëóçі;
 ó ïіâäåííèõ, ëіñîñòåïîâèõ і ïîëіñüêèõ ðàéîíàõ ðåñïóáëіêè іñòîòíî ñêî-

ðîòèëèñÿ ïîñіâè îçèìîї ïøåíèöі, çìåíøèëèñÿ ïëîùі ïіä îêðåìèìè êîð-
ìîâèìè êóëüòóðàìè;

 çìåíøèëàñÿ êіëüêіñòü ðîáіòíèêіâ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çà ðàõóíîê 
ìîëîäі òà ñïåöіàëіñòіâ, ÿêі âèїæäæàëè íà öіëèíó;

 ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Óêðàїíè íåäîñòàòíüî çàáåçïå÷óâàëîñÿ òåõíіêîþ 
(ó 1954–1956 ðð. öіëèííèêè îäåðæàëè ç Óêðàїíè 200 òèñ. òðàêòîðіâ, 
âåëèêó êіëüêіñòü êîìáàéíіâ òà іí.).

1 – Ю. Мохор, О. Терентьєв. Молодь, 
на кукурудзяний фронт! (1961).

2 – В. Селезньов. На нові землі їдьмо з нами! (1954)

1

2



Україна в умовах десталінізації

57

?  Що ілюструють радянські плакати? Які ідеї (спільні або відмінні) вони пропагують? 
Хто, на вашу думку, був головним споживачем цієї соціальної реклами?

Ïî-äðóãå, íà ëþòíåâîìó ïëåíóìі ÖÊ ÊÏÓ 1955 ð. çà âіäñóòíîñòі åêîíî-
ìі÷íîãî îáґðóíòóâàííÿ âèðіøèëè çäіéñíèòè ïåðåîðієíòàöіþ çåðíîâîї ãà-
ëóçі øëÿõîì ðîçøèðåííÿ ïîñіâіâ êóêóðóäçè.

 У 1953 р. в Україні посіви кукурудзи займали близько 2,2 млн га (зерна – 1,8 млн га); 
1955 р. сільськогосподарським підприємствам наказали збільшити площі під куку-
рудзу до 5,2 млн га (зерна – до 4,3 млн га). За короткий час посіви «цариці полів» 

перевищили в Україні 20 % усієї посівної площі.

Íàñëіäêàìè êàìïàíії ñòàëî ñêîðî÷åííÿ ïîñіâіâ çåðíîâèõ і ïîðóøåííÿ 
ñіâîçìіíè òà ñòðóêòóðè ґðóíòіâ.

2. Військово-промисловий комплекс (ВПК) і наука

 Військово-промисловий комплекс (у СРСР використовувався термін «обо-
ронна промисловість») – це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних про-
мислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів збройних сил і 

державних установ та організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготов-
ляють озброєння і все необхідне для його виробництва. До ВПК належать атомна, ра-
кетно-космічна, авіабудівна, суднобудівна, бронетанкова, радіоелектронна, артилерій-
сько-стрілецька галузі.

Ãåîïîëіòè÷íå ïðîòèñòîÿííÿ ñîöіàëіñòè÷íîї òà êàïіòàëіñòè÷íîї ñèñòåì ó 
äðóãіé ïîëîâèíі 1950-õ – ïåðøіé ïîëîâèíі 1960-õ ðð. і ïðàãíåííÿ ðàäÿí-
ñüêîãî êåðіâíèöòâà íàçäîãíàòè ðîçâèíåíі êàïіòàëіñòè÷íі êðàїíè çà ðіâíåì 
âіéñüêîâîãî ïîòåíöіàëó òà òåõíі÷íîї îñíàùåíîñòі âèðîáíèöòâà îáóìîâèëî 
çìіíó ïðіîðèòåòіâ â åêîíîìі÷íіé ïîëіòèöі.

Â іíòåðåñàõ ïåðåäóñіì ÂÏÊ áóëî çðîáëåíî 
ñòàâêó íà ôîðñîâàíèé ðîçâèòîê íàóêîâîãî ñåê-
òîðó. Íàéáіëüøèé îáñÿã íàóêîâî-äîñëіäíèõ 
 ðîáіò ç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ çäіéñíþâàëà 
Àêàäåìіÿ íàóê ÓÐÑÐ. Äëÿ òîãî ùîá ïðîâåñòè 
òåõíîëîãі÷íå îíîâëåííÿ ïðîìèñëîâîñòі ôîðñî-
âàíèìè òåìïàìè, â Àêàäåìії íàóê ÓÐÑÐ ñòâî-
ðþâàëèñÿ òà øâèäêî ðîçâèâàëèñÿ íîâі 
ñïåöіàëіçîâàíі òåõíі÷íі іíñòèòóòè: òåïëîåíåð-
ãåòèêè,  ñïåöіàëüíèõ ñïëàâіâ, àâòîìàòèêè, âè-
êîðèñòàííÿ ãàçó â êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâі 
òà ïðîìèñëîâîñòі, ìàøèíîçíàâñòâà òà ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîї ìåõàíіêè. Âèíàõіäíèöüêîþ 
äіÿëüíіñòþ çàéìàëèñÿ òàêîæ âèêëàäà÷і âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ñïåöіàëіñòè íà ïіä-
ïðèєìñòâàõ, ðîçãîðíóâñÿ ðàöіîíàëіçàòîðñüêèé 
ðóõ.

?  Яку головну ідею втілено в радянському плакаті?

Çäіéñíåíî ÷èìàëî äîñëіäæåíü, âàæëèâèõ 
äëÿ ðîçâèòêó іíøèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі, çîêðåìà ó ñôåðі òåõíі÷íîãî 
ïåðåîñíàùåííÿ. Ïðîòå áàãàòî ðîçðîáîê, íàâіòü ïîïðè їõíþ åôåêòèâíіñòü, 
íå áóëî âïðîâàäæåíî ó âèðîá íèöòâî. Åêñòåíñèâíèé øëÿõ ðîçâèòêó åêîíî-
ìіêè íå äîçâîëÿâ ó ïîâíîìó îáñÿçі âèêîðèñòîâóâàòè â íàðîäíîìó ãîñïîäàð-
ñòâі äîñÿãíåííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîї іíòåëіãåíöії.

Д. П’яткін. Літати 
вище за всіх, далі за всіх, 

швидше за всіх (1954)
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3. Зміни в управлінні господарством
Äåìîêðàòèçàöіÿ åêîíîìі÷íîãî æèòòÿ ïåðåäáà÷àëà ðîçøèðåííÿ ïðàâ 

 ðåñïóáëіêàíñüêèõ ìіíіñòåðñòâ â óïðàâëіííі ïіäïðèєìñòâàìè. Ïîñòóïîâî 
óïðàâëіíñüêі îðãàíè ðåñïóáëіê îòðèìàëè ðîçøèðåíі ïîâíîâàæåííÿ ó ïëà-
íóâàííі âèðîáíèöòâà òà ðîçïîäіëі âñіõ âèäіâ ïðîäóêöії ðåñïóáëіêàíñüêîї 
ïðîìèñëîâîñòі, ó ðåàëіçàöії ôіíàíñîâî-êðåäèòíîї ïîëіòèêè, ó ôîðìóâàííі 
ñòðàòåãії âíóòðіøíüîïîëіòè÷íîãî òà åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó.

Ó ïðîöåñі ðåôîðìóâàííÿ âіäáóâàëàñÿ ðåîðãàíіçàöіÿ ñèñòåìè óïðàâëіííÿ:
 ìіíіñòåðñòâà òîðãіâëі, áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, õëіáîïðîäóêòіâ, þñòèöії, 

âíóòðіøíіõ ñïðàâ, îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó іç ñîþçíî-ðåñïóáëі-
êàíñüêîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ ïåðåâåëè â ðîçðÿä ðåñïóáëіêàíñüêèõ;

 äåÿêі óïðàâëіíñüêі ôóíêöії äåëåãóâàëè íîâîñòâîðåíèì ìіíіñòåðñòâàì: 
çâ’ÿçêó, âèùîї îñâіòè, åíåðãåòèêè òà åëåêòðèôіêàöії;

 ñêîðîòèëè ãàëóçåâі ìіíіñòåðñòâà (10 çàãàëüíîñîþçíèõ і 15 ñîþçíî-ðåñïóá-
ëіêàíñüêèõ).
Âіéñüêîâà ïðîìèñëîâіñòü òà åíåðãåòèêà çàëèøèëèñÿ ïîçà ïðîöåñàìè ðå-

ôîðìóâàííÿ.
Ó 1957 ð. äëÿ íàáëèæåííÿ óïðàâëіííÿ äî âèðîáíèöòâà çàìіñòü ëіêâіäî-

âàíèõ ãàëóçåâèõ ìіíіñòåðñòâ áóëî ñòâîðåíî òåðèòîðіàëüíі îðãàíè óïðàâ-
ëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì. Òåðèòîðіÿ ÑÐÑÐ ïîäіëÿëàñÿ íà àäìіíіñòðàòèâíі 
åêîíîìі÷íі ðàéîíè, óñі ïіäïðèєìñòâà ðàéîíó ôîðìóâàëè єäèíèé íàðîäíî-
ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ. Â Óêðàїíі â ðåçóëüòàòі ðåîðãàíіçàöії îðãàíіâ 
óïðàâëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì і áóäіâíèöòâîì áóëî ñòâîðåíî 11 àäìіíіñòðàòèâ-
íèõ åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ, ÿêі êåðóâàëèñÿ ðàäíàðãîñïàìè (ðàäàìè íàðîä-
íîãî ãîñïîäàðñòâà).

заміна галузевої, 
вертикальної системи 

управління територіальною

децентралізація управління 
як засіб нейтралізації 
урядової бюрократії

Реформа 
управління 

господарством

економічний зміст політичний зміст

?  У чому проявлялася суть реформування управління господарством?

 Децентралізація – це процес перерозподілу повноважень від центрального 
 органу управління до місцевих органів.

Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî ðåôîðìà äîïîìîæå çðîáèòè âèðîáíèöòâî åôåêòèâíі-
øèì, ðàöіîíàëüíіøå âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè, ïîäîëàòè ãàëóçåâó ðîç’єä-
íà íіñòü, ðîçøèðèòè ìîæëèâîñòі äëÿ åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ ÍÒÐ.

4. Раднаргоспи
 Раднаргоспи – це державні органи територіального управління народним госпо-

дарством СРСР у 1957–1965 рр. В Україні в 1957 р. було 11 раднаргоспів, у 1960 р. – 
14, у 1962 р. – 7. Найбільші з них – Київський, Харківський, Львівський.

Íîâîñòâîðåíі ðàäíàðãîñïè ïðèéíÿëè âіä ëіêâіäîâàíèõ ìіíіñòåðñòâ і âі-
äîìñòâ áëèçüêî 2,8 òèñ. ïіäïðèєìñòâ, ó їõíє âіäàííÿ ïåðåéøëè íàóêîâî-äî-
ñëіäíі òà ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêі îðãàíіçàöії. Ó ìåæàõ ðàäíàðãîñïіâ 
ïіäïðèєìñòâà îá’єäíóâàëèñÿ ó òðåñòè é êîìáіíàòè çà ãàëóçåâèì ïðèíöèïîì 
і ïіäïîðÿäêîâóâàëèñÿ âіäïîâіäíèì ãàëóçåâèì óïðàâëіííÿì; âæèâàëîñÿ 
 çàõîäіâ äëÿ ñïðîùåííÿ é ðàöіîíàëіçàöії óïðàâëіííÿ ïіäïðèєìñòâàìè (îá’єä-
íàííÿ äіëüíèöü і ëіêâіäàöіÿ öåõîâîãî àïàðàòó; îá’єäíàííÿ ñïîðіäíåíèõ 
 âèðîáíèöòâ і ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ãîëîâíèõ ïіäïðèєìñòâ òîùî).
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 За 1957–1960 pp. об’єднано близько 800 фабрик і заводів УРСР, замість яких ви-
никло близько 400 великих підприємств. 

Ðåôîðìà óïðàâëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì 

âíåñëà ïîçèòèâíі 
çìіíè 

çàãàëüìóâàëà ìîæëèâîñòі 
ðîçâèòêó åêîíîìіêè

 ñêîðî÷åíî óïðàâëіíñüêèé àïàðàò
 çìåíøåíî êіëüêіñòü ïіäïðèєìñòâ-

äóáëіâ (íàëåæàëè ðіçíèì ìіíіñ-
òåðñòâàì)

 ðîçøèðåíî ãîñïîäàð÷і ïðàâà íà 
ìіñöÿõ

 çäіéñíåíî êðîêè ç ðàöіîíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ і ìіæãà-
ëóçåâèõ çâ’ÿçêіâ

 çáіëüøåíî êіëüêіñíå òà ÿêіñíå 
(íîâі òîâàðè) âèðîáíèöòâî íà ñòà-
ðèõ ïîòóæíîñòÿõ

 çáåðåæåíî öåíòðàëіçîâàíå ïëàíóâàí-
 íÿ, ùî ñóòòєâî îáìåæóâàëî ìîæëèâîñòі 
ñîþçíèõ ðåñïóáëіê

 íîâîââåäåííÿ â óïðàâëіííі îáìåæè-
ëèñÿ ïîâåðõîâèìè çìіíàìè

 ïîðóøåíî çâ’ÿçêè ìіæ ãàëóçåâèìè ïіä-
ïðèєìñòâàìè îêðåìèõ ðàäíàðãîñïіâ

 âèíèêëî «ìіñíèöòâî»
 åôåêòèâíіñòü ïðàöі ðîáіòíèêіâ ìàéæå 

íå çìіíèëàñÿ: ïåðåñòàíîâêè â àäìіíі-
ñòðàòèâíîìó óïðàâëіííі íå ñòèìóëþâà-
 ëè їõ äî ïðîäóêòèâíîї ïðàöі

?  Проаналізуйте результати реформи управління господарством. Які зміни впли-
нули на ефективність господарювання та пожвавлення внутрішного ринку, а які – 
сприяли консервації командно-адміністративних методів управління економікою?

Ðåôîðìó íå áóëî äîâåäåíî äî ëîãі÷íîãî çàâåðøåííÿ, ÿêèì ìàëè á ñòàòè 
òàêі íîâàöії, ÿê, íàïðèêëàä, ãîñïîäàðñüêèé ðîçðàõóíîê. Ïîâíîþ ìіðîþ 
ñêîðèñòàâøèñü її ïîëіòè÷íèìè íàñëіäêàìè (ïîñëàáëåííÿ âëàäè áþðîêðà-
òії), Ì. Õðóùîâ ïîñòóïîâî ñòàâ íà øëÿõ çãîðòàííÿ äåöåíòðàëіçàöії.

Ó 1962–1963 pp. ïîñèëèëèñÿ öåíòðàëіñòñüêі òåíäåíöії â óïðàâëіííі:
 âіäáóëîñÿ ñêîðî÷åííÿ ðàäíàðãîñïіâ;
 ïîñèëèâñÿ âïëèâ ïàðòії íà óïðàâëіííÿ ãîñïîäàðñòâîì;
 ðåñïóáëіêàíñüêі Äåðæïëàí і Äåðæáóä òà Óêðàїíñüêó ðàäó íàðîäíîãî 

ãîñïîäàðñòâà ïåðåòâîðèëè íà ñîþçíî-ðåñïóáëіêàíñüêі îðãàíè, çãîäîì âè-
íèê єäèíèé ñîþçíèé êåðіâíèé åêîíîìі÷íèé öåíòð – Ðàäíàðãîñï ÑÐÑÐ.
Íîâà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà, ó ÿêіé ñòàðі åëåìåíòè óïðàâëіííÿ 

ïåðåïëіòàëèñÿ ç íîâèìè, íå çàáåçïå÷óâàëà øâèäêîãî äîñÿãíåííÿ ïàðèòåòó 
іç Çàõîäîì.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте хронологічну послідовність подій: початок осво-
єння цілини, смерть Й. Сталіна, початок кукурудзяної кампанії, прихід до влади 
М. Хрущова.

Просторову. Використовуючи карту 4 (с. 218), сформулюйте висновок про 
стан розвитку економіки в Україні в 1950-х – на початку 1960-х рр.: зміни в управ-
лінні господарством і створення раднаргоспів / характеристика промислової 
географії / реалізація хрущовських надпрограм.

Логічну. 1. За словами В. Черчилля, Й. Сталін «прийняв Росію із сохою, а 
залишив з атомною бомбою». Поясніть, що означає цей вислів у контексті рівня 
життя народу (добробуту). Чому В. Черчилль називав СРСР Росією? Поміркуйте, 
якою ціною досягалися такі трансформації. З яких джерел фінансувалися гран-
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діозні проекти та програми? 2. Визначте, який тип управління господарством 
 ілюструє наведений нижче приклад економічних відносин між підприємствами: 
«Закарпатська тютюнова фабрика одержувала пакувальну фанеру з м. Пінськ 
Білоруської РСР, а Ужгородський фанерно-меблевий комбінат, розташований по-
руч, не знав, куди збувати свою фанеру». Визначте, для якого періоду характерні 
такі економічні відносини. Спробуйте змоделювати ситуацію, за якої були б мож-
ливі інші варіанти відносин між підприємствами. Які умови потрібно створити, 
щоб змодельована ситуація стала реальною?

Інформаційну. Наведіть приклади та розкрийте зміст хрущовських над -
програм.

Аксіологічну. У 1951 р. М. Хрущов у статті газети «Правда» запропонував 
ідею створення агроміст. Пропонувалося ліквідувати дрібні села та створити 
великі колгоспні селища, щоб «наблизити побут колгоспників до умов міського 
життя». У кожному селищі мали бути школа, клуб, лікарня, магазин, лазня, ди-
тячий садок, будинок культури тощо. Поміркуйте, чому ідея агроміст викликала 
негативну реакцію високопосадовців.

Мовленнєву. 1. Сформулюйте висновок про значення для України змін у ке-
рівництві СРСР, що відбулися на початку 1950-х рр.

 §  12. Соціальна політика і практика повсякдення
1. Наслідки економічних перетворень

Çà ðåçóëüòàòàìè ðåôîðìóâàííÿ åêîíîìіêè â Óêðàїíі òåìïè ïðîìèñëî-
âîãî ðîçâèòêó ïåðåâèùóâàëè ñåðåäíі ïîêàçíèêè ïî ÑÐÑÐ.

Îñíîâíі õàðàêòåðèñòèêè ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó:
 íåçáàëàíñîâàíèé ðîçâèòîê ðіçíèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè: ïîñèëþâàëàñÿ 

äèñïðîïîðöіÿ ìіæ âàæêîþ òà ëåãêîþ ïðîìèñëîâіñòþ. Âèñîêі òåìïè 
 ðîçâèòêó åíåðãåòè÷íîї, ïàëèâíîї (ó Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêîìó òà Äíіïðîâ-
ñüêîìó âóãіëüíèõ áàñåéíàõ), ìåòàëóðãіéíîї, ãàçîâîї, õіìі÷íîї, ìà øè-
íîáóäіâíîї ãàëóçåé, à òàêîæ àòîìíîї, ðàêåòíî-êîñìі÷íîї, àâіàáóäіâíîї, 
ñóäíîáóäіâíîї, ðàäіîåëåêòðîííîї òà іíøèõ ãàëóçåé; âіäñòàâàííÿ â òåì-
ïàõ ðîçâèòêó ãàëóçåé, íå ïîâ’ÿçàíèõ ç ÂÏÊ, à òàêîæ õàð÷îâîї òà ëåãêîї 
ïðîìèñëîâîñòі;

 øâèäêі òåìïè âè÷åðïóâàííÿ ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ ðåñïóáëіêè;
 âіäñòàâàííÿ Óêðàїíè âіä ñâіòîâèõ äåðæàâ ó ÿêіñíèõ ïîêàçíèêàõ – çà-

òðàòàõ òðóäîâèõ і ìàòåðіàëüíèõ ðåñóðñіâ;
 ïåðåíàñè÷åííÿ ÓÐÑÐ ïðîìèñëîâèìè ïіäïðèєìñòâàìè, ÿêі íå áóëî çáà-

ëàíñîâàíî â öіëіñíó ñòðóêòóðó: 70–80 % ïіäïðèєìñòâ â Óêðàїíі íå ìàëè 
çàìêíåíèõ òåõíîëîãі÷íèõ öèêëіâ;

 ïðèñêîðåííÿ òåìïіâ óðáàíіçàöії; çìіíè â ãåîãðàôії ïðîìèñëîâîñòі: 
 îáëàñíі öåíòðè ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìіñöÿ çîñåðåäæåííÿ íàéáіëüøèõ ïðî-
ìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ (Õåðñîí, Ðіâíå, Ëüâіâ, ×åðíіâöі òîùî), ðîçâèâà-
ëèñÿ ìåíøі ìіñòà (Êðåìåí÷óê, Áіëà Öåðêâà òîùî); ñêîðîòèëàñÿ êіëüêіñòü 
ñіë («ñіëüñüêà óðáàíіçàöіÿ»1, ïðèìóñîâå ïåðåñåëåííÿ âåëèêèõ ìàñ ñіëü-
ñüêîãî íàñåëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç áóäіâíèöòâîì êîìïëåêñó ãіäðî åëåêòðî-
ñòàíöіé).

1 Ñіëüñüêà óðáàíіçàöіÿ – âèìóøåíå ïåðåñåëåííÿ ëþäåé ç ìàëèõ, çàðàõîâàíèõ 
äî íåïåðñïåêòèâíèõ, ñіë і õóòîðіâ äî öåíòðàëüíèõ ñàäèá óêðóïíåíèõ êîëãîñïіâ 
і ðàäãîñïіâ.

 §  12. Соціальна політика і практика повсякдення
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 У цілому за 1959–1965 рр. було знято з державного обліку близько 9,5 тис. насе-
лених пунктів.

В. Зарецький. Донбас (1950-ті рр.)

?  Розгляньте репродукцію картини В. Зарецького «Донбас». Чи відповідає картина 
вашим уявленням про місто? Про які особливості освоєння простору жителями Дон-
басу в середині 1950-х рр. інформує автор?

 Тоталітарний режим ліквідував в Україні європейське розуміння міста як само-
врядної спільноти людей, пов’язаних суто міськими видами діяльності й відповід-
ними традиціями. Натомість утвердилося азійське розуміння міста як державної 

власності, місця концентрації певних державних функцій (військово-адміністративної, 
фіскальної, виробничої, ідеологічної тощо), де населення є чимось другорядним, що 
може бути за потреби замінене, перемішане, скорочене чи збільшене, а для цього жор-
стко прикріплене до місця праці й проживання і контрольоване системою... Наслідком 
цього стала дегуманізація міського середовища, зниження його інформаційного й куль-
турного потенціалу, варварське ставлення до історичної спадщини.

В. Вечерський, дослідник українського містобудування

?  Чому радянська влада не допускала будь-яких проявів реального са мовря ду-
вання? Як, на вашу думку, повинні розвиватися населені пункти? Що може зробити 
молодь для розвитку громадського простору своєї малої батьківщини?

 За даними Державної служби статистики, близько 70 % українців живуть, працю-
ють і навчаються в містах. Майбутнє України тісно пов’язане з розвитком міст.

Знайдіть у мережі Інтернет на платформі Prometheus онлайн-курс з теми «Урба-
ністика: сучасне місто» і дізнайтеся більше про те, як функціонують міста, як бути ак-
тивним мешканцем міста та сприяти перетворенню власного міста на комфортне місце 
для життя.

Ïîçèòèâíі çðóøåííÿ, ùî âіäáóâàëèñÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïðîòÿ-
ãîì 1954–1958 pp., ñòàëè çàãàëüìîâóâàòèñÿ â íàñòóïíîìó ï’ÿòèðі÷÷і. Äëÿ 
íåñòіéêîї åêîíîìіêè êîëãîñïіâ і ðàäãîñïіâ âèÿâèëèñÿ íååôåêòèâíèìè òàêі 
çàõîäè:
 «іíäóñòðіàëіçàöіÿ» ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà øëÿõîì óêðóïíåííÿ êîëãîñ-

ïіâ і ïåðåâåäåííÿ ÷àñòèíè ç íèõ äî ðàäãîñïíîї ñèñòåìè ç ìåòîþ ôîðìó-
âàííÿ âåëèêèõ ìåõàíіçîâàíèõ ãîñïîäàðñòâ;

 ïåðåòâîðåííÿ ñåëÿíèíà-êîëãîñïíèêà íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðîáіò-
íèêà;
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 íàñòóï íà îñîáèñòі ïіäñîáíі ãîñïîäàðñòâà ñåëÿí; ëіêâіäàöіÿ іíäèâіäóàëü-
íîãî òâàðèííèöòâà;

 íèçüêèé ðіâåíü ìåõàíіçàöії òà àâòîìàòèçàöії ïðàöі â ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîìó âèðîáíèöòâі (áàãàòî òåõíіêè âіäïðàâëåíî íà öіëèíó; ÷èìàëî çäî-
áóòêіâ ÍÒÐ âèÿâèëîñÿ íåðåàëіçîâàíèìè).
Æîäíó ç íàäïðîãðàì íå áóëî âèêîíàíî: íà êîëãîñïíèõ ðèíêàõ çìåíøèâ-

 ñÿ ïðîäàæ ïðîäóêöії òâàðèííèöòâà, ïіäâèùèëèñÿ öіíè, çåðíîâó ïðîáëåìó 
ðîçâ’ÿçàëè ëèøå øëÿõîì іìïîðòó çåðíà çі ÑØÀ òà Êàíàäè, ïðîäóêòèâ-
íіñòü ïðàöі â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çàëèøàëàñÿ íèçüêîþ.

Одеса. 1950-ті рр. Фото Ж. Галеотті

?  Який факт з повсякденного життя зображено на фотографії? Які причини такого 
скупчення людей? Яку інформацію можна отримати із цієї фотографії?

2. Соціальна політика
Â óìîâàõ êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíîї ñèñòåìè óïðàâëіííÿ çàäîâîëåííÿ ïî-

òðåá íàñåëåííÿ çàëåæàëî âіä ìîæëèâîñòåé і áàæàííÿ äåðæàâè îïіêóâàòèñÿ 
ïðîáëåìàìè íàñåëåííÿ. Çà êåðóâàííÿ Ì. Õðóùîâà ðîçïî÷àëàñÿ ïîñòóïîâà 
ïåðåîðієíòàöіÿ åêîíîìіêè íà ñîöіàëüíі ïîòðåáè òà іíòåðåñè ëþäåé, ÿêèìè 
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó íåõòóâàëè çàðàäè íàéâèùèõ іíòåðåñіâ äåðæàâè.

?  Які сфери соціальної політики відображають наведені радянські плакати? Чи по-
годжуєтеся з твердженням, що соціальний плакат є вагомим засобом ідеологічного 
впливу на суспільство? Відповідь аргументуйте.

1 – М. Марізе-
Краснокутська. 
Людям похилого віку 
у нас пошана! (1956). 
2 – Н. Ватоліна. 
Ласкаво просимо! 
(1956)

21
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Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà âіäáóâàëèñÿ ñóòòєâі çìіíè:
1. Ñîöіàëüíå çàêîíîäàâñòâî ïîïîâíèëîñÿ íèçêîþ äîêóìåíòіâ, ñïðÿìîâà-

íèõ íà ïîëіïøåííÿ óìîâ ïðàöі é ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ æèòòÿ ëþäåé:

Основні зміни 
в соціальному 
законодавстві

підвищення зарплати 
низькооплачуваним 

робітникам 
і службовцям

переведення режиму 
роботи на фабриках і заводах 

на п’ятиденний робочий 
тиждень

скасування плати за навчання 
у старших класах середніх шкіл 

і вищих навчальних закладах

удосконалення 
пенсійного законодавства: 

розширено коло осіб, які мали 
право на пенсію, зокрема 

колгоспники

збільшення тривалості 
відпусток у зв’язку з вагітністю 

й пологами (з 77 до 
112 календарних днів)

установлення 6-годинного 
робочого дня для підлітків 

16–18 років

скасування судової 
відповідальності працівників 

за самовільне залишення 
підприємств та установ і прогул 

без поважних причин

скорочення тривалості 
робочого дня в передвихідні та 
передсвяткові дні на 2 години

?  Проаналізуйте основні напрями соціальної політики влади в роки, коли держа-
вою керував М. Хрущов. Як, на вашу думку, суспільство сприймало зміни, що впро-
ваджувалися? Чи були вони достатньо ефективними для задоволення повсякденних 
 потреб громадян?

2. Âíóòðіøíіé ðèíîê íàïîâíþâàâñÿ íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè (ðîçøè-
ðþâàâñÿ їõíіé àñîðòèìåíò і ïîëіïøóâàëàñÿ ÿêіñòü ïðîäóêöії). Ó ïîáóòі 
äåäàëі äîñòóïíіøèìè äëÿ íàñåëåííÿ ñòàâàëè íîâі òåõíі÷íі çàñîáè: ôîòî-
àïàðàòè, ðàäіîïðèéìà÷і, òåëåâіçîðè, õîëîäèëüíèêè, ïèëîñîñè, åëåêòðî-
ïëèòè, åëåêòðîïðàñêè, ìàãíіòîôîíè, àâòîìîáіëі òà іí.

3. Âïðîâàäæóâàíі çàõîäè ç ôîðìóâàííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ñîöіàëüíîї 
іíôðàñòðóêòóðè ñïðèÿëè ïîëіïøåííþ ñîöіàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ, îðãàíіçàöії äîçâіëëÿ 
ãðîìàäÿí òà їõ äîñòóïó äî îñâіòè.

4. Äëÿ ïîëіïøåííÿ îáëàøòó-
âàííÿ æèòòÿ ìіñòÿí çäіéñíþâàëè-
 ñÿ:  æèòëîâå áó  äіâíèöòâî, ïðîãðàìà 
ç åëåêòðè ôіêàöії, ãàçèôіêàöії, òåïëî-
 ôіêàöії, âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàëі-
çàöіéíîãî çàáåçïå÷åííÿ áóäèíêіâ, 
ðîçøèðåí íÿ ñôåðè ñåðâіñó êîìó-
íàëü  íèõ, ñîöіàëüíî-ïîáóòîâèõ, òðàí-
ñïîðòíèõ ïîñëóã і çâ’ÿçêó. Ïðîá-
ëåìè íàëàãîäæåííÿ ÿêîñòі ïîáóòó 
æèòåëіâ ñіë çäåáіëüøîãî çàëåæàëè 
âіä ìіñöåâîї іíіöіàòèâè òà ìàòåðі-
àëüíèõ ìîæëèâîñòåé êîëãîñïіâ.

 За 1948–1955 pp. загальна площа введених у дію житлових будинків в Україні ста-
новила 62,8 млн м2; за 1956–1964 рр. – 66,5 млн м2.

?  Сформулюйте висновок про розвиток житлового будівництва в Україні. Чому 
заходи із забезпечення житлом громадян називають «житловою революцією» 
М. Хрущова?

Львів (1950-ті рр.)
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Åêîíîìі÷íі ìåõàíіçìè, íåõàé ïîâіëüíî, àëå ïî÷èíàëè ïðàöþâàòè íà ëþäåé, 
íà їõíі ïîòðåáè. Ñîöіàëіçàöіÿ åêîíîìіêè çà ïðàâëіííÿ Ì. Õðóùîâà âіäáóëàñÿ 
â òèõ ìåæàõ, ÿêі äîçâîëÿëà ëіáåðàëіçîâàíà êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíà ñèñòåìà.

 У 1961 р. Президія ВР СРСР ухвалила указ «Про посилення боротьби з особами, 
які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський, паразитич-
ний спосіб життя». Відповідно до цього указу, люди, які не працювали в суспіль-

ному виробництві більш як чотири місяці на рік, а займалися приватною підприємниць-
кою діяльністю, притягувалися до кримінальної відповідальності. Не працювати 
дозволялося лише домогосподаркам, які мали дітей. Інші непрацюючі, включаючи неза-
міжніх і бездіт них жінок, переслідувалися відповідно до кримінальних кодексів союзних 
республік, які містили статті про переслідування осіб, які не працювали за наймом.

?  З якою метою і в чиїх інтересах ухвалено цей документ? Як ви думаєте, чи відпо-
відала вимога указу про примусову працю міжнародному праву? Поміркуйте, яке місце 
в цій системі економічних відносин займали б приватні підприємці та фрілансери.

 Знайдіть у мережі Інтернет «Спецпроект “Студвею” 100 років студенства» і озна-
йомтеся з інформацією про життя молоді в радянський час,  розпитайте про пе-
ріод, що вивчається, у старших родичів. Підготуйте міні-презентації «Контрасти 

повсякденного життя хущовської відлиги».

Формуємо компетентності

Логічну. 1. Оберіть один з наслідків процесу індустріального розвитку країни 
та сформулюйте висновок про його вплив на становище пересічного громадя-
нина. 2. Спробуйте підібрати свої приклади ідеологічних закликів і повсякденної 
практики. Скористайтеся спогадами старших родичів.

Інформаційну. Оберіть з тексту параграфа напрями соціальної політики, що 
реалізовувала влада. Оцініть їхнє значення для населення.

Хронологічну. Синхронізуйте економічні перетворення в різних галузях на-
родного господарства, що здійснювалися в Українській РСР.

Аксіологічну. Підготуйтеся до обговорення проблем: «Я вважаю, що хру-
щовські реформи в управлінні економікою (промисловістю, сільським господар-
ством, у соціальному законодавстві) сприяли (або заважали) економічному роз-
витку України». Оберіть власний варіант тези і підготуйте обҐрунтування.

Мовленнєву. «Збираючись конкурувати із західним світом і поставивши в 
1957 р. перед країною завдання за 20 років наздогнати і перегнати США за всіма 
показниками суспільного виробництва, М. Хрущов та його однодумці не усвідом-
лювали, що рухаються у зовсім інший бік. У той час як промислово розвинені 
країни, зокрема США, нарощуючи індустріальний потенціал, розвивали ресур-
созберігаючі технології, Радянський Союз прагнув їх перегнати за видобутком 
сировини» (В. Баран, О. Бойко, С. Кульчицький, Б. Лановик, історики). Сформу-
люйте власне розуміння впливу НТР на розвиток економіки УРСР та інших країн. 
Оцініть співвідношення впровадження здобутків НТР і темпів розвитку різних 
галузей промисловості в УРСР.

 §  13. Опозиційний рух в Україні
1. Шістдесятництво

Ó 1950–1960-òі ðð. â Óêðàїíі íà çìіíó çáðîéíèì ôîðìàì áîðîòüáè ç ðà-
äÿíñüêîþ ñèñòåìîþ ïðèõîäÿòü ìèðíі, íåñèëîâі. Öå ÷àñ, êîëè çàÿâèëè ïðî 
ñåáå øіñòäåñÿòíèêè – ïðåäñòàâíèêè ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ ëіòåðàòîðіâ і 
ìèòöіâ, ÿêі âèñòóïàëè çà îíîâëåííÿ òîäіøíüîãî ñóñïіëüñòâà, ñâîєþ òâîð-
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÷іñòþ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè ïàíіâíîї çàäóøëèâîї àòìîñôåðè, áîðîëèñÿ çà 
ñïðàâæíі êóëüòóðíі öіííîñòі, íàöіîíàëüíó ñâîáîäó, ëþäñüêó ãіäíіñòü.

 Шістдесятництво – це літературно-мистецька та суспільно-політична течія се-
ред української творчої еліти наприкінці 1950-х – на початку 1970-х рр. 

Ïîêîëіííÿ øіñòäåñÿòíèêіâ, ñôîðìîâàíå ïіä âïëèâîì ÕÕ ç’їçäó ÊÏÐÑ, 
íå áóëî ïðÿìèì ïðîòèâíèêîì ðåæèìó, îäíàê ñôîðìóâàëî àëüòåðíàòèâíèé 
òîòàëіòàðíîìó іíòåëåêòóàëüíî-äóõîâíèé ïðîñòіð. Òâîð÷іñòü øіñòäåñÿòíè-
êіâ âèêëèêàëà ÷èñëåííі îáãîâîðåííÿ íà ñòîðіíêàõ ðàäÿíñüêîї ïðåñè òà 
âíóòðіøíі ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêі äèñêóñії â ñåðåäîâèùі òâîð÷èõ ñïіëîê. 
Ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ іíòåëіãåíöії çäіéñíþ-
âàëàñÿ ÷åðåç àêòèâíó ãðîìàäñüêó äіÿëüíіñòü. Øіñòäåñÿòíèêè ãóðòóâàëèñÿ 
íàâêîëî íåôîðìàëüíèõ îá’єäíàíü. 

Íåôîðìàëüíі îá’єäíàííÿ øіñòäåñÿòíèêіâ

Îðãàíіçàöіÿ Öàðèíà 
іíòåðåñіâ ×ëåíè îðãàíіçàöії

Êëóá òâîð÷îї ìîëîäі 
«Ñó÷àñíèê» (1960, Êèїâ)

êóëüòóðà Ë. Òàíþê (ãîëîâà), І. Äðà÷, І. Ñâіòëè÷íèé, 
Â. Ñòóñ, À. Ãîðñüêà, Ë. Êîñòåíêî òà іí.

Êëóá «Ïðîëіñîê» (1962, 
Ëüâіâ)

êóëüòóðà, 
ïîëіòèêà

Ì. Êîñіâ (ãîëîâà), Ì. Ãîðèíü, Á. Ãîðèíü, 
І. Êàëèíåöü, І. Ñòàñіâ-Êàëèíåöü òà іí.  

?  Чому молодь прагнула створення об’єднань за межами офіційної ідеології?

Ó êëóáі «Ñó÷àñíèê» ïðîõîäèëè 
òâîð÷і âå÷îðè, âèñòóïàëè ç ëåêöі-
ÿìè Є. Ñâåðñòþê, І. Ñâіòëè÷íèé, 
Ì. Áðàé÷åâñüêèé. Ïðîâîäèëèñÿ 
âå÷îðè ïàì’ÿòі Ë. Êóðáàñà, Ì. Êó-
ëіøà, Â. Ìàÿêîâñüêîãî, І. Ôðàíêà.

Ó 1962–1963 ðð. À. Ãîðñüêà, 
Â. Ñèìîíåíêî і Ë. Òàíþê âіäêðè-
 ëè ìіñöÿ ïîõîâàííÿ ðîçñòðіëÿíèõ 
ÍÊÂÑ íà Ëóê’ÿíіâñüêîìó і Âàñèëü-
êіâñüêîìó öâèíòàðÿõ, ó Áèêіâíі, 
ïðî ùî çàÿâèëè äî ìіñüêîї ðàäè. 
Ïіñëÿ öüîãî Â. Ñèìîíåíêà æîð-
ñòîêî ïîáèëè, óíàñëіäîê ÷îãî âіí 
ïîìåð ó 1963 ð.

×åðåç àêòèâíó ãðîìàäñüêó äіÿëüíіñòü ìîëîäі íà òëі ïîñòóïîâîãî çãîð-
òàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü ðîçïî÷àëàñÿ áîðîòüáà ç іíàêîìèñëåí-
íÿì. Ïðîôåñіéíі ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöòâîçíàâ÷і äèñêóñії òðàíñôîðìóâàëèñÿ 
â ïàðòіéíó êðèòèêó, іäåéíî-âèõîâíó ðîáîòó, ïî÷àëèñÿ ïåðåñëіäóâàííÿ: 
çâіëüíåííÿ ç ðîáîòè, çàáîðîíà äðóêóâàòè òâîðè, àðåøòè òà óâ’ÿçíåííÿ. 
Ó 1964 ð. êëóá «Ñó÷àñíèê» áóëî ðîçïóùåíî. Ó öèõ óìîâàõ äіÿëüíіñòü øіñò-
äåñÿòíèêіâ íàáóëà õàðàêòåðó äèñèäåíòñòâà.

 Навчальний проект «В безсмерті холодно. І холодно в житті. О Боже мій! Де 
дітися поету?!». Творчість шістдесятників як закономірна реакція на ви-
клики часу.

1. Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте документальний фільм «Шістдесятники» або 
ознайомтесь з іншими джерелами. 2. Використовуючи інформацію з уроків української лі-

1 2

1 – В. Зарецький. Алла Горська.
2 – А. Горська. Василь Симоненко



Розділ 2

66

тератури, підготуйте  характеристику громадської (мистецької) діяльності одного з пред-
ставників творчої інтелігенції (на вибір). 3. Прослухавши підготовлені виступи, візьміть 
участь у дискусії «Чи є творчість шістдесятників закономірною реакцією на  виклики 
часу?».

2. Національно-визвольний рух: підпільні групи та організації
Ó ñåðåäèíі 1950-õ ðð. â óêðàїíñüêîìó ðóñі îïîðó íàìіòèëèñÿ ïðèíöèïîâі 

çìіíè. Ïåðåêîíàâøèñü ó áåçïåðñïåêòèâíîñòі çáðîéíèõ ìåòîäіâ îïîðó, îïî-
çèöіÿ âäàëàñÿ äî іíøèõ ôîðì áîðîòüáè, ñïðÿìîâàíîї íà çäîáóòòÿ äåðæàâ-
íîї íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè ìèðíèì ïðàâîâèì øëÿõîì. Ó äðóãіé ïîëîâèíі 
1950-õ ðð. â Óêðàїíі âèíèêëà íèçêà îñåðåäêіâ і ãðóï àíòèðàäÿíñüêîãî 
ñïðÿìóâàííÿ: «Ñîþç áîðöіâ çà çâіëüíåííÿ Óêðàїíè» (ì. Øàõòàðñüê Äîíå-
öüêîї îáë.), «Óêðàїíñüêà íàöіîíàëіñòè÷íà îðãàíіçàöіÿ іì. Ñ. Áàíäåðè» 
(ñ. Êóïè÷-Âîëÿ Ëüâіâñüêîї îáë.), «Óêðàїíñüêèé íàöіîíàëüíèé êîìіòåò» 
(Ëüâіâñüêà îáë.), «Óêðàїíñüêà íàöіîíàëüíà ïàðòіÿ» (ñ. Çîëîòíèêè Òåðíî-
ïіëüñüêîї îáë.), «Óêðàїíñüêå íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íå îá’єäíàííÿ» 
(ñ. Ñïàñ і ñ. Ïîãîðіëåöü Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáë.), «Óêðàїíñüêèé íàöіîíàëü-
íèé ôðîíò» (Ëüâіâñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà, Êіðîâîãðàäñüêà, Äîíåöüêà 
îáë.), «Óêðàїíñüêà ðîáіòíè÷î-ñåëÿíñüêà ñïіëêà» (Ëüâіâñüêà îáë.), «Âіñíèê 
ñâîáîäè Óêðàїíè» (ì. Õåðñîí) òà іí. Ïðîòå áóäü-ÿêó äіÿëüíіñòü îçíà÷åíèõ 
ãðóï âëàäà îäíîçíà÷íî ðîçöіíþâàëà ÿê çëî÷èííó.

Левко Лук’яненко

 Левко Лук’яненко (1927–2018) – правозахисник, по-
літичний і державний діяч. У 1958 р. направлений на 
роботу до Західної України, працював пропагандис-

том. Під впливом побаченого в Західній Україні та його кри-
тичного осмислення змінив своє ставлення до політики пар-
тії. У 1959 р. разом з однодумцями став організатором 
Української ро бітничо-селянської спілки (УРСС). Л. Лук’я-
не н ко – автор програми спілки, у якій обґрунтував необхід-
ність боротьби за самостійність України мирними засобами 
на основі Конституцій УРСР і СРСР, а також норм міжнарод-
ного права. 1960 р. його обрано головою УРСС.

Ó 1961 ð. ÓÐÑÑ áóëî âèêðèòî. Çà ðіøåííÿì Ëüâіâñüêîãî îáëàñíîãî ñóäó 
її ÷ëåíіâ çàñóäæåíî äî òðèâàëèõ òåðìіíіâ óâ’ÿçíåííÿ, âіä 10 äî 15 ðîêіâ, çà 
ñò. 56 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó ÓÐÑÐ «Çðàäà Áàòüêіâùèíè».

Мовою джерел
У проекті програми УРСС [Української робітничо-селянської спілки] 

необхідність виходу України зі складу УРСР аргументували тим, що 
«повоєнне життя ще і ще раз переконує українських робітників, селян 
та інтелігенцію, що Союз РСР, як колишня Російська імперія, не може 
дати українському народові щастя. Щастя народу полягає у матеріаль-
ній забезпеченості і політичній свободі громадян. У складі Союзу 
Україна не має ні того, ні іншого. Українська економіка по старому 
лишається колоніальною, понад 40-мільйонний український народ не має 
жодних політичних свобод».

?  Висловте своє ставлення до документа. Чому влада розцінювала його зміст як 
загрозу?
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 Відповіддю партійно-державного керівництва на активізацію опозиційного руху 
стали політичні репресії, під реалізацію яких було підведено законодавче під-
ґрунтя: 25 грудня 1958 р. ухвалено Закон СРСР «Про кримінальну відповідальність 

за державні злочини», згодом уведено в кримінальні кодекси союзних республік статті: 
«Антирадянська агітація і пропаганда» (ст. 62 Кримінального кодексу УРСР). У 1954–
1959 рр. правоохоронними органами Української РСР було ліквідовано 183 націоналіс-
тичні та інші антирадянські організації та групи, репресовано більше як 1800 громадян.

?  Сформулюйте висновок про ставлення радянської влади до опозиційного руху. 
Які, на вашу думку, причини такої реакції?

 В основі українського національно-визвольного руху виокремлюють три основні 
течії: націонал-комуністичну, націоналістичну (стояла на позиціях антикомунізму і 
виходила з обґрунтування необхідності власного, самобутнього шляху розвитку 

України) і загальнодемократичну (допускала можливість розв’язання нагальних питань 
українського народу через проведення різних демократичних реформ). Слід констату-
вати певну умовність такого розподілу, оскільки на практиці не існувало викристалізува-
них програм, які б чітко розмежовували їх між собою.

О. Бажан, історик

?  Сформулюйте висновок про наявність (або відсутність) спільних ідей у на-
ціонально-визвольному русі. Про що свідчила, на вашу думку, означена ситуація? 
Назвіть течії національно-визвольного руху та напрями діяльності.

3. Зародження дисидентського руху в УРСР
Íàïðèêіíöі 1950-õ – íà ïî÷àòêó 1960-õ ðð. íåâäîâîëåííÿ ðàäÿíñüêîþ 

ñèñòåìîþ ïðîÿâëÿëè ïðåäñòàâíèêè ÷èñëåííèõ ïðîôåñіéíèõ ãðóï: іíæå-
íåðè, ëіêàðі, ó÷èòåëі, æóðíàëіñòè, ðîáіòíèêè, íàóêîâöі, ëіòåðàòîðè, ñòó-
äåíòè, ìèòöі, ñâÿùåííîñëóæèòåëі, ñåëÿíè òà іí. Ïðîòåñòíі ïðîÿâè 
ðåàëіçîâóâàëèñÿ â ðіçíèõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ: êóëüòóðíіé, ðåëіãіé-
íіé, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íіé, íàöіîíàëüíіé. Çäåáіëüøîãî âîíè ìàëè àíî-
íіìíèé õàðàêòåð, çäіéñíþâàëèñÿ ó âèãëÿäі ðîçïîâñþäæåííÿ ëèñòіâîê, 
íàöіîíàëüíîї ñèìâîëіêè òà іí.

 Практично по всій Західній Україні були поширені катакомбні церкви і навіть ката-
комбні монастирі УГКЦ. Так, наприклад, навесні 1960 року було виявлено три жі-
ночі катакомбні монастирі. Греко-католицький рух на Західній Україні був масовим. 

Населення чинило опір руйнації, розграбуванню храмів, використанню церковних примі-
щень як господарських складів та іншим проявам вандалізму радянської влади. Віруючі 
влаштовували страйки, викидали з храмів те, що там складувала влада, займали закриті 
церкви тощо. Були спроби захищати права віруючих шляхом петицій, відкритих листів, 
звернень. 15 листопада 1958 року священик катакомбної греко-католицької церкви Григо-
рій Будзінський звернувся до Генерального Прокурора СРСР із протестом проти пере-
слідувань його за релігійною ознакою.

Б. Захаров, правозахисник

?  Які форми протесту використовувало населення для захисту свого права на віру?

Ç êóëüòóðíèöòâà, øіñòäåñÿòíèöòâà, îïîçèöіéíîї ïіäïіëüíîї äіÿëüíîñòі 
ïîñòóïîâî ôîðìóâàâñÿ é íàáèðàâ ñèëè îêðåìèé íàïðÿì îïîçèöіéíîãî ðóõó. 
Ëþäåé, ÿêі çàÿâëÿëè ïðî íåçãîäó ç ðàäÿíñüêîþ ñèñòåìîþ òà íàìіð áîðî-
òèñÿ ç íåþ ëåãàëüíèìè ìåòîäàìè, ñòàëè íàçèâàòè äèñèäåíòàìè.

Ïðè÷èíè ïîÿâè äèñèäåíòñüêîãî ðóõó òà îïîçèöіéíèõ íàñòðîїâ:
 ïîðàçêà íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї áîðîòüáè 1940–1950-õ ðð. ó Çàõіäíіé 

Óêðàїíі; 
 çãîðòàííÿ ïðîöåñó äåñòàëіíіçàöії ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà;
 áåçäåðæàâíèé ñòàòóñ Óêðàїíè; 
 óòèñêè íàöіîíàëüíîãî êóëüòóðíî-äóõîâíîãî æèòòÿ; 
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 ïîðóøåííÿ êîíñòèòóöіéíèõ íîðì ùîäî ñâîáîäè ñîâіñòі é âіðîñïîâіäàíü;
 іñòîòíі ïðîðàõóíêè â ãàëóçі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè ÊÏÐÑ, 

çðîñòàííÿ ðîçðèâó ìіæ ðіâíåì æèòòÿ â êðàїíàõ Єâðîïè і ÑÐÑÐ; 
 ñâіòîâі ïðîöåñè äåêîëîíіçàöії 1950–1960-õ ðð.;
 àíòèòîòàëіòàðíі âèñòóïè â êðàїíàõ íàðîäíîї äåìîêðàòії (Ïîëüùі, Óãîð-

ùèíі, ÍÄÐ, ×åõîñëîâà÷÷èíі);
 àêòèâіçàöіÿ ìіæíàðîäíîãî ïðàâîçàõèñíîãî ðóõó.

 Під «дисидентством» слід розуміти сукупність філософських, економічних, полі-
тичних, релігійних та культурних течій, які повністю або частково протистоять офі-
ційним доктринам в усіх сферах матеріального та духовного життя суспільства. 

У процесі свого подальшого розвитку дисидентство, виходячи з конкретних умов, все 
активніше впливає на суспільну свідомість, поширюється на різні соціальні верстви, слу-
жить основою для формування опозиційних рухів.

О. Бажан, історик

?  Чи замислювалися ви, як знайти своє місце в суспільстві, якщо не маєш мож-
ливості вільно висловлювати свої думки і зазнаєш утисків за свої переконання? Як 
ви оцінюєте позицію людей, що наважуються протистояти системі? Чому виникають 
ситуації, у яких більшість не готова сприйняти іншу, відмінну від декларованої держа-
вою, систему цінностей?

4. Антирадянські виступи 1960-х рр. 
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політичну систему, культуру, стиль життя радянського суспільства

 відсутність сталих позитивних результатів у реформуванні економіки

 падіння рівня життя, виникнення продовольчих труднощів в окремих 
регіонах країни, аж до формування залежності СРСР від зовнішніх 
постачань зернових культур

 відсутність гнучкості в зовнішній політиці СРСР: нарощування військового 
потенціалу; застосування силових методів у 1956 р. в Угорщині

 насильницька русифікація національних республік, штучне звуження 
сфери вживання національних мов, ігнорування багатовікових традицій 
народів, які входили до складу Радянського Союзу

 грубість і безцеремонність у спробах керівництва держави взяти під свій 
жорсткий контроль усі без винятку сфери духовного життя суспільства

?  Сформулюйте висновок про ситуацію в радянському суспільстві, що склалася в 
першій половині 1960-х рр.

Íà òëі çðîñòàþ÷èõ òðóäíîùіâ ó ðàäÿíñüêіé åêîíîìіöі ïðè÷èíè äëÿ íåâäî-
âîëåííÿ ìàëè ïðàêòè÷íî âñі ãðóïè íàñåëåííÿ, ïåðåäóñіì – ðîáіòíèêè, ÿêèì 
íå ïîäîáàëîñÿ çðîñòàííÿ öіí, çìåíøåííÿ òà ïîãіðøåííÿ ïðîäîâîëü÷îãî çà-
áåçïå÷åííÿ, âіäñóòíіñòü ñïîæèâ÷èõ òîâàðіâ, ðåçóëüòàòè ðåôîðìóâàííÿ ñèñ-
òåìè îïëàòè ïðàöі, ïåðåãëÿä íîðì і ðîçöіíîê íà âèðîáíè÷і îïåðàöії.

Мовою джерел
1. Прошу Вас переконливо, як батько трьох дітей, допоможіть на-

шому горю. З року в рік погіршується становище з постачанням на-
селення м. Дніпропетровська молоком, м’ясом і особливо маслом. Ми
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дожили до того, що біля молочних, м’ясних магазинів займаємо чергу 
з 3 години ночі. Наші діти цілими тижнями не бачать молока. Прошу, 
допоможіть нам з постачанням молочних і м’ясних продуктів (Булга ков, 
робітник заводу ім. К. Лібкнехта, м. Дніпропетровськ); 2. Ми вже другий 
рік страждаємо без продовольства. Особливо це становище погіршилося 
із серпня цього року [1963]. Ковбаси в магазинах немає, масла верш-
кового не бачимо, хліб – той продають з перебоями. Ми один одному 
задаємо питання – як це так, що за виробництвом м’яса, молока й 
масла СРСР доганяє Америку, а в магазинах продуктів недостатньо 
(Група робітників м. Дзержинськ).

З листів до органів влади з монографії «Соціальні трансформації 
в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба» (2015)

?  Про що, на вашу думку, свідчать звернення громадян в органи влади?

Ó çâåäåííÿõ Êîìіòåòó äåðæàâíîї áåçïåêè ïðè Ðàäі Ìіíіñòðіâ ÑÐÑÐ є 
÷èìàëî ñâіä÷åíü ùîäî âèÿâіâ âіäêðèòîãî íåâäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ â ðіçíèõ 
ðåãіîíàõ ÑÐÑÐ, çîêðåìà â Óêðàїíі. Íàéáіëüøó їõíþ êіëüêіñòü çàðåєñòðî-
âàíî â 1962–1964 ðð.

Ïðèõîâàíі ôîðìè ïðîòåñòó: ðîçïîâñþäæåííÿ ðіçíîãî ðîäó ëèñòіâîê, íà-
ñàìïåðåä ïîëіòè÷íîãî õàðàêòåðó, ç ïîãðîçàìè ôіçè÷íîї ðîçïðàâè íà àäðåñó 
ïàðòіéíîãî é ðàäÿíñüêîãî àêòèâó, ñòâîðåííÿ ïіäïіëüíèõ îðãàíіçàöіé і ãðóï. 
Íàñåëåííÿ âèñëîâëþâàëî íåâäîâîëåííÿ âëàäîþ, âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ; ñêàð-
æèëîñÿ íà ñêëàäíå ìàòåðіàëüíå ñòàíîâèùå, íà âіäñóòíіñòü ó ìàãàçèíàõ 
ïðîäóêòіâ; âèñòóïàëî ïðîòè çìåíøåííÿ çàðïëàòè, ïіäâèùåííÿ öіí íà ïðî-
äóêòè, íàäàííÿ äîïîìîãè іíøèì êðàїíàì, âèâîçó õëіáà çà êîðäîí. Ó ëèñ-
òіâêàõ ëóíàëè çàêëèêè äî ñòðàéêіâ, ìіòèíãіâ, âіäìîâè âіä ðîáîòè òà ó÷àñòі 
â ãîëîñóâàííі çà âèñóíóòèõ êàíäèäàòіâ; çàêëèêè äî ïîâñòàííÿ; òðàïëÿ-
ëèñÿ çàêëèêè äî ñòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї Óêðàїíè.

 Кожний випадок «нездорових проявів» серед населення Української РСР фіксу-
вався органами держбезпеки. У період з 1962 по 1964 р. загалом розповсюджено 
у 489 випадках 6929 листівок. 80 % осіб, які виготовляли та розповсюджували 

листівки, складала молодь.
?  Чому, на вашу думку, саме молодь наважувалася на опозиційні виступи проти сис-

теми? Як ви вважаєте, чи розцінювала молодь свою діяльність як ворожу до влади? Чому?

Ïóáëі÷íå çàïåðå÷åííÿ íàÿâíèõ ó êðàїíі ïîðÿäêіâ òàêîæ áóëî îäíієþ ç 
ôîðì àíòèðàäÿíñüêèõ âèñòóïіâ. Íàâåäåìî ïðèêëàäè ïóáëі÷íèõ ìèðíèõ 
ïðîòåñòіâ: âàíòàæíèêè Іëëі÷іâñüêîãî ïîðòó (Îäåñüêà îáë.) óõâàëèëè ðі-
øåííÿ íå ðîçâàíòàæóâàòè іíîçåìíі ïàðîïëàâè (1962); 130 øàõòàðіâ Ñõіä-
íîãî ãіðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìáіíàòó ç äîáóâàííÿ óðàíîâîї ðóäè â 
ì. Æîâòі Âîäè (Äíіïðîïåòðîâñüêà îáë.) íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè ãðóáîãî 
ñòàâëåííÿ é íå óâàæ íîñòі àäìіíіñòðàöії äî ïèòàíü ïîáóòó, îðãàíіçàöії 
ïðàöі, ïîðóøåííÿ ïðàâèë òåõíіêè áåçïåêè ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí íå âèõî-
äèëè іç øàõòè (÷åðâåíü 1963 ð.); ïîðòîâі âàíòàæíèêè Ìèêîëàїâñüêîãî 
ïîðòó âіäìîâèëèñÿ âіäâàíòàæóâàòè áîðîøíî íà Êóáó ÷åðåç òå, ùî â òîé 
ñàìèé ÷àñ ó ì. Ìèêîëàєâі áóëè âåëèêі ïåðåáîї ç ïîñòà÷àííÿì õëіáà. Íà 
âàíòàæåííÿ êèíóëè âіéñüêîâі ïіäðîçäіëè (âåðåñåíü 1963 ð.). Ïîäіáíі âè-
ñòóïè âіäáóâàëèñÿ â Êðàìàòîðñüêó, ×åðêàñàõ, Õàðêîâі, Êèєâі, Äîíåöüêó, 
Æäàíîâі (íèíі Ìàðіóïîëü) òîùî.

 Упродовж 1961–1964 рр. нараховано 87 випадків групових відмов від роботи в 
різних галузях народного господарства: 1961 р. – 8; 1962 р. – 8; 1963 р. – 54; 
1964 р. – 17.
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Іíñòðóêöії íà âèïàäîê ìàñîâèõ áåçëàäіâ, ðîçðîáëåíі ñèëîâèìè ìіíіñòåð-
ñòâàìè, äîçâîëèëè ïðàâëÿ÷îìó ðåæèìó çàáëîêóâàòè âіëüíó ïîëіòè÷íó äі-
ÿëüíіñòü ãðîìàäÿí, ïðèäóøèòè ñòðàéêîâèé ðóõ ó ðåñïóáëіöі.

 Аби приховати, применшити антисуспільні прояви та настрої на тлі економічних 
«звершень» в Україні 1959–1960-х років, влада здійснювала такі кроки: 1) прихову-
вала такі факти від громадськості; 2) карала підозрюваних за статтями Криміналь-

ного кодексу («антирадянська пропаганда та агітація», «розповсюдження даних, які 
паплюжили радянсь кий лад»); 3) для формування потрібного громадського бачення тих чи 
інших фактів переконувала засобами ідеологічного впливу; 4) інформаційні повідомлення 
свідомо «перекручували» дійсні факти в бік применшення наслідків та завданої шкоди.

В. Швидкий, історик

?  Як саме, на вашу думку, впливала на суспільство така діяльність влади?

Формуємо компетентності

Просторову. Ознайомтеся з інформацією щодо підпільних груп та органі-
зацій, які представляли опозиційний рух в Україні. Зверніть увагу на ареали 
 діяльності цих об’єднань і сформулюйте висновок про географію поширення 
опозиційного руху в Україні.

Хронологічну. Установіть хронологічну послідовність проявів опору радян-
ській системі, які відбувалися в УРСР у період хрущовської відлиги.

Інформаційну. Знайдіть у тексті параграфа та систематизуйте у формі таб-
лиці інформацію про опозиційну діяльність населення. Рубрики сформулюйте 
самостійно.

Логічну. Складіть політичний портрет Л. Лук’яненка.
Аксіологічну. 1. «Дисидентство існувало й існує в кожній країні, але, на від-

міну від демократичних країн, у тоталітарних воно існує поза законом, тобто не 
має ні фактичного, ні юридичного права на існування та суспільне самовизнання» 
(Ю. Литвин, член Української Гельсінської групи). Прокоментуйте це твердження. 
Як слід розцінювати діяльність дисидентів в Україні: з позиції влади? Суспіль-
ства? Ваших особистих переконань? Свою точку зору аргументуйте. 2. Напишіть 
есе «Відлига: зміни в суспільно-політичних настроях населення в Україні».

Мовленнєву. Які події привели до формування в суспільстві опозиційних 
 радянській владі настроїв?

 §  14. Зміни в культурному житті
1. Науково-технічна революція: внесок українців

Îñíîâíі íàïðÿìè íàóêîâîї äіÿëüíîñòі â÷åíèõ:
 äîñëіäæåííÿ â ãàëóçі ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. 

Ñòâîðåííÿ óñòàòêóâàííÿ äëÿ àâòîìàòèçàöії òà ìîäåðíіçàöії áàçîâèõ ãà-
ëóçåé âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі, õіìі÷íîї òà ãàçîâîї ïðîìèñëîâîñòі. Îäíèì 
ç ïåðøèõ ïåðåòâîðèâñÿ íà ïîòóæíèé íàóêîâî-òåõíі÷íèé êîìïëåêñ Іí-
ñòèòóò åëåêòðîçâàðþâàííÿ ÀÍ ÓÐÑÐ, ÿêèé ó 1953 ð. î÷îëèâ Á. Ïàòîí – 
ó÷åíèé ó ãàëóçі åëåêòðîçâàðþâàííÿ, ìåòàëóðãії і òåõíîëîãії ìåòàëіâ, 
àêàäåìіê ÀÍ ÓÐÑÐ, ïðåçèäåíò ÀÍ ÓÐÑÐ (ç 1962 ð.);

 íàóêîâі ðîçðîáêè â ãàëóçі êіáåðíåòèêè (çîêðåìà, ñòâîðåííÿ ÅÎÌ äëÿ 
óïðàâëіííÿ âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì). Çäіéñíþâàëèñÿ íà áàçі Îá÷èñëþ-
âàëüíîãî öåíòðó (1957 ð. – ñòâîðåíî, 1962 ð. – ðåîðãàíіçîâàíî â Іíñòèòóò 
êіáåðíåòèêè ÀÍ ÓÐÑÐ). Î÷îëèâ éîãî Â. Ãëóøêîâ (1923–1982) –  ó÷åíèé 
ó ãàëóçі ìàòåìàòèêè, êіáåðíåòèêè, îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè òà ñèñòåì 

 §  14. Зміни в культурному житті
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êåðóâàííÿ, àêàäåìіê ÀÍ ÓÐÑÐ, âіöå-
ïðåçèäåíò ÀÍ ÓÐÑÐ;

 ðîçâèòîê ÿäåðíîї åíåðãåòèêè çà êіëü-
êîìà íàïðÿìàìè îäíî÷àñíî: ìåòàëóðãіÿ, 
ôіçèêà íàäâèñîêèõ åíåðãіé, ôіçèêà ñå-
ðåäíіõ åíåðãіé, ôіçèêà íàäíèçüêèõ òåì-
ïåðàòóð (Õàðêіâñüêèé ôіçèêî-òåõíі÷íèé 
іíñòèòóò ÀÍ ÓÐÑÐ). Â Іíñòèòóòі ôіçèêè  
ÀÍ ÓÐÑÐ â 1960 ð. ñòâîðåíî ÿäåðíèé ðå-
àêòîð;

 ðàêåòíî-êîñìі÷íі äîñëіäæåííÿ íàëàãî-
äæåíî â ì. Äíіïðîïåòðîâñüê (íèíі – 
ì. Äíіïðî) íà áàçі ñåðіéíîãî ðàêåòíîãî 
çàâîäó. 6 áåðåçíÿ 1962 ð. çàïóùåíî ïåð-
øèé ñóïóòíèê ñåðії «Êîñìîñ», âèðîáëåíèé 
ó Äíіïðîïåòðîâñüêó. Ç 1965 ð. ïî÷àëîñÿ 
ìіæíàðîäíå ñïіâðîáіòíèöòâî çà ïðîãðàìàìè «Êîñìîñ», «Іíòåðêîñìîñ». 
12 êâіòíÿ 1961 ð. çäіéñíèâ ïåðøèé êîñìі÷íèé ïîëіò ïіëîòîâàíèé êîðà-
áåëü «Âîñòîê» ç ëüîò÷èêîì-êîñìîíàâòîì Þðієì Ãàãàðіíèì íà áîðòó.
Âèçíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè ïîçíà÷èëàñÿ íàóêîâà äіÿëüíіñòü âіäîìîãî 

óêðàїíñüêîãî êîíñòðóêòîðà À. Ëþëüêè. Âіí ñòâîðèâ àâіàöіéíі äâèãóíè, ÿêі 
äîçâîëÿëè ïåðåâèùèòè øâèäêіñòü çâóêó.

 1. Знайдіть у мережі Інтернет додаткові матеріали (фільми, документи) про видат-
них українських учених-винахідників і, скориставшись ними, підготуйте навчаль-
ний проект «Внесок українців в освоєння космічного простору». 2. «Україна 

відіграла провідну роль у становленні радянської космічної галузі». (І. Маск, винахідник). 
Підтвердьте думку фактами.

12 квітня 1961 р. (на передньому 
плані) Ю. Гагарін та керівник 

ракетного центру С. Корольов 
перед першим космічним 

польотом

Сергій Корольов

Михайло Янгель

Космічна галузь – перспективний напрям найближчого 
майбутнього. Професії майбутнього: проектувальник жит-
тєвого циклу космічних устаткувань, менеджер космоту-
ризму, космогеолог, інженер-космодорожник та ін.

 Сергій Корольов (1907–1966) – український учений 
у галузі механіки та процесів керування, конструк-
тор ракетно-космічних систем, один з основопо-

ложників практичної космонавтики, академік АН СРСР. 
Розробив ідею міжконтинентальної багатоступінчастої ба-
лістичної ракети та втілив її в життя: у серпні 1957 р. було 
здійснено перший успішний політ такої ракети. У 1959–
1966 рр. 15 перших міжпланетних зондів, створених під ке-
рівництвом С. Корольова, відправили до Місяця, Венери та 
Марса.

 Михайло Янгель (1911–1971) – український учений-
механік, конструктор ракетно-космічних комплексів. 
Дійсний член АН УРСР та АН СРСР. Фундатор но-

вого напряму в ракетній техніці, заснованого на викорис-
танні висококиплячих компонентів палива й автономної 
системи керування. Ракета Янгеля Р-16 склала основу Ра-
кетних військ стратегічного призначення.
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2. Процеси зросійщення та реформа освіти
Ëіáåðàëіçàöіÿ òà äåìîêðàòèçàöіÿ ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà ñóïðîâîäæó-

âàëàñÿ ïîñëіäîâíîþ іäåîëîãіçàöієþ, ñóòòþ ÿêîї áóâ êóðñ «íà çáëèæåííÿ і 
çëèòòÿ íàöіé». Íîâå áà÷åííÿ ìіñöÿ Óêðàїíè â ÑÐÑÐ і â óêðàїíñüêî-ðîñіé-
ñüêèõ âіäíîñèíàõ çíàéøëî ñâîє âіäîáðàæåííÿ ó äâîõ çíàêîâèõ ïîäіÿõ 
1954 ð.: ñâÿòêóâàííі 300-ðі÷÷ÿ Ïåðåÿñëàâñüêîї ðàäè òà ïåðåäà÷і Êðèìñüêîї 
îáëàñòі äî ñêëàäó ÓÐÑÐ. Òàêîæ çäіéñíþâàëàñÿ êàìïàíіÿ ç ôîðìóâàííÿ 
íîâîї êîíöåïöії іñòîðії Óêðàїíè. Ñóòü її çâîäèëàñÿ äî òàêèõ àíòèíàóêîâèõ 
ïîëîæåíü: «Ðîñіéñüêèé, óêðàїíñüêèé і áіëîðóñüêèé íàðîäè ïîõîäÿòü âіä 
єäèíîãî êîðåíÿ – äàâíüîðóñüêîї íàðîäíîñòі», «áîðþ÷èñü çà íàöіîíàëüíå 
 âèçâîëåííÿ, óêðàїíñüêèé íàðîä ïðàãíóâ äî âîçç’єäíàííÿ ç ðîñіéñüêèì íà-
ðîäîì» òà іí. Íà ïðàêòèöі óêðàїíñüêó іñòîðіþ áóëî çíåîñîáëåíî òà äåãåðîї-
çîâàíî, ñîòíі óêðàїíöіâ âèçíàíî «çðàäíèêàìè», іíøèõ – çàáóòî.

 Çàíåïîêîєííÿ ùîäî óòèñêіâ óêðàїíñüêîї ìîâè â ÓÐÑÐ âèñëîâëþâàëè 
ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ âåðñòâ і ãðóï ñóñïіëüñòâà. Ïðîòå çâåðíåííÿ ãðîìàä-
ñüêîñòі іãíîðóâàëèñÿ.

 Зросійщення (русифікація) – це сукупність дій та умов, спрямованих на зміц-
нення російської національно-політичної переваги в республіках, що входять до 
складу Росії, чи перебувають у сфері її впливу, за допомогою переходу чи пере-

ведення осіб неросійської національності на російську мову й російську культуру та їх-
ньої подальшої асиміляції.

Іíñòðóìåíòàìè ïîøèðåííÿ ðîñіéñüêîãî âïëèâó áóëè øêîëà, ÂÍÇ, àðìіÿ, 
öåðêâà, ìіæðåñïóáëіêàíñüêі îáìіíè ñïåöіàëіñòàìè. Îäíèì ç âàæëèâèõ іí-
ñòðóìåíòіâ çðîñіéùåííÿ ñòàâ Çàêîí ÓÐÑÐ «Ïðî çìіöíåííÿ çâ’ÿçêó øêîëè 
ç æèòòÿì і ïðî äàëüøèé ðîçâèòîê ñèñòåìè íàðîäíîї îñâіòè â ÓÐÑÐ» (êâі-
òåíü 1959 ð.). Âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 9, ìîâó íàâ÷àííÿ â øêîëі äëÿ ñâîїõ äі-
òåé îáèðàëè áàòüêè; âèâ÷åííÿ îäíієї ç ìîâ íàðîäіâ ÑÐÑÐ, ÿêîþ íå 
ïðîâîäèëîñÿ âèêëàäàííÿ â ïåâíіé øêîëі, çäіéñíþâàëîñÿ çà áàæàííÿì 
áàòüêіâ і ó÷íіâ ïðè íàÿâíîñòі âіäïîâіäíîї êіëüêîñòі äіòåé. Ó ðåçóëüòàòі 
«ðіâíîïðàâíіñòü ìîâ» íà ïðàêòèöі çàâæäè ïðèçâîäèëà äî áåçïåðå÷ íîї ïåðå-
âàãè é ïîñèëåííÿ ðîñіéñüêîї ìîâè.

 У 1959–1965 рр. в Україні майже на 2 тис. скоротилася кількість українських шкіл.

Мовою джерел
Чому все-таки батьки-українці підчас свідомо стають на шлях ка-

ліцтва мови своїх дітей?.. Суть не в тім, що батьки зневажають свою 
мову. Та... кожен батько плекає надію, що його дитина виявить здіб-
ності та проторить собі шлях у життя саме через науку. А українська 
школа якраз і стає тут на заваді. Юнак, що виховувався в українській 
родині і закінчив українську школу, прагне вступити до інституту. 
Але в більшості інститутів і технікумів навчання проводиться ро-
сійською мовою. Ясно, що цей юнак не може конкурувати з тими, хто 
вчився в російських школах, чи росіянами. Тому батьки-українці і 
прагнуть будь-що віддати дитину до російської школи.

З листа дописувача з м. Сніжне Донецької обл. 
до редакції газети «Радянська Україна» (1958 р.)

?  Які проблеми турбують автора листа? Чому в УРСР склалася така ситуація з ви-
вченням української мови?
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3. Особливості розвитку культури
Âіäíîñíà ëіáåðàëіçàöіÿ ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà ñïðèÿëà ïîæâàâëåííþ 

ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî æèòòÿ. Öåé ïðîöåñ çà÷åïèâ ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ 
ïîêîëіíü. Óìîâíî ìîæíà âèîêðåìèòè êіëüêà îñíîâíèõ íàïðÿìіâ äіÿëüíîñòі 
іíòåëіãåíöії: âіä òâîð÷îї, ïðîôåñіéíîї ðåàëіçàöії äî àêòèâíîї ó÷àñòі â ãðî-
ìàäñüêîìó æèòòі, äèñèäåíòñüêіé äіÿëüíîñòі.

Іíòåëіãåíöіÿ àêòèâíî âіäãóêíóëàñÿ íà ïðîöåñè äåñòàëіíіçàöії:
 âèñòóïàëà ç іíіöіàòèâàìè ðåàáіëіòàöії òà àìíіñòії óêðàїíñüêèõ ìèòöіâ, 

ÿêі ïîòðàïèëè â æîðíà ñòàëіíñüêîї êàðàëüíîї ñèñòåìè (ïîâåðíåííÿ іç 
çàáóòòÿ áàãàòüîõ іìåí ñóïðîâîäæóâàëîñÿ àêòèâíîþ ïîïóëÿðèçàöієþ їõ-
íüîї òâîð÷îї ñïàäùèíè ñåðåä ãðîìàäñüêîñòі);

 áðàëà ó÷àñòü ó ðåîðãàíіçàöії ñôåðè êóëüòóðè (Àêàäåìіÿ áóäіâíèöòâà і 
àðõіòåêòóðè, Óêðàїíñüêà àêàäåìіÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê, Ñïіëêà 
æóðíàëіñòіâ Óêðàїíè, Ñïіëêà êіíåìàòîãðàôіñòіâ Óêðàїíè);

 íà çàõèñò óêðàїíñüêîї ìîâè âèñòóïèëè Ì. Ðèëüñüêèé, Ì. Áàæàí, Ñ. Êðè-
æàíіâñüêèé, Í. Ðèáàê.
Ïîøòîâõîì äî âіëüíîãî òâîð÷îãî ïîøóêó ñòàëà ïóáëіêàöіÿ â ÷åðâíі 1955 ð. â 

«Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå» ñòàòòі Î. Äîâæåíêà «Ìèñòåöòâî æèâîïèñó і ñó÷àñíіñòü», 
ó ÿêіé ìіñòèâñÿ çàêëèê «ðîçøèðþâàòè òâîð÷і ìåæі ñîöіàëіñòè÷íîãî ðåàëіçìó».

Íîâèìè ìîòèâàìè íàïîâíèëè ñâîї òâîðè âіäîìі ïðîçàїêè і ïîåòè: 
Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷ «Çà øèðìîþ», Ë. Ïåðâîìàéñüêèé «Äèêèé ìåä», 
Ã. Òþòþííèê «Âèð», Î. Ãîí÷àð «Ëþäèíà і çáðîÿ», Ì. Ñòåëüìàõ «Êðîâ ëþä-
ñüêà – íå âîäèöÿ», «Õëіá і ñіëü», Â. Ñîñþðà «Ðîçñòðіëÿíå áåçñìåðòÿ», «Ìà-
çåïà», «Òðåòÿ Ðîòà», Ì. Áàæàí «Ïîëіò êðіçü áóðþ», Ì. Ðèëüñüêèé «Äàëåêі 
íåáîñõèëè», «Ãîëîñіїâñüêà îñіíü», «Çèìîâі çàïèñè» òà іí.

Àêòèâíî ïðîÿâèëè ñåáå ìîëîäі ìèòöі. Ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêèé çìіñò їõ-
íüîї òâîð÷îñòі õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè îçíàêàìè, ÿê òâîð÷à ðîçêóòіñòü, 
äóõîâíèé äåìîêðàòèçì, åòè÷íèé ìàêñèìàëіçì, íîíêîíôîðìіçì1, ïðàãíåííÿ 
äî åêñïåðèìåíòó. 

Ëіòåðàòóðíі çäîáóòêè øіñòäåñÿòíèêіâ – öå òâîðè ïîåòіâ і ïðîçàїêіâ 
Ì. Âіíãðàíîâñüêîãî, Є. Ãóöàëà, І. Äðà÷à, Ë. Êîñòåíêî, Á. Îëіéíèêà, Ä. Ïàâ-
ëè÷êà, Â. Ñèìîíåíêà, Â. Ñòóñà, Ã. Òþòþííèêà, Â. Øåâ÷óêà òà іí.

Ліна Костенко

 Ліна Костенко (народилася 1930 р.) – поетеса, куль-
туролог, громадська діячка. Її твори у збірках «Про-
міння землі» (1958), «Вітрила» (1959), «Мандрівки 

серця» (1961) одразу ж привернули увагу й читачів, і влади. 
Під час розпочатої погромної ідеологічної кам панії – так 
званої боротьби з абстракціонізмом2 і фор малізмом – пое-
тесу звинуватили в «ідейній нечіткості», у 1962 р. на її твори 
поширилася багаторічна (15 років) негласна, але жорстка 
заборона. Підготовлені до друку збірки «Зоряний інтеграл» 
та «Княжа гора» зняли з виробництва.

1 Íîíêîíôîðìіçì – íåçãîäà, íåïðèéíÿòòÿ àáî êðèòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ íîðì, öіí-
íîñòåé, öіëåé, ïàíіâíèõ ó êîíêðåòíіé ãðóïі â êîíêðåòíîìó ñóñïіëüñòâі.

2 Àáñòðàêöіîíіçì – íàïðÿì ó ìèñòåöòâі, îáðàçíіñòü ÿêîãî ґðóíòóєòüñÿ íà 
 êîëüîðі, ëіíії, ôîðìі òà òåêñòóðі, à íå íà ìîòèâàõ, çàïîçè÷åíèõ ç íàâêîëèøíüîї 
ðåàëüíîñòі.
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 Ідеї національного відродження значною мірою визначили в Україні своєрідність 
культури та мистецтва цього часу [другої половини 1950-х – першої половини 
1960-х рр.]. І тут чи не головною темою стояло «повернення», «відкриття заново» 

на десятиліття викреслених радянською ідеологією цінностей, традицій, творів, імен. Ак-
туальним… залишався інтерес до народної творчості як царини збереження національ-
ного духу, естетики, життєвої сили, дорадянської художньої спадщини.

Г. Скляренко, дослідниця мистецтвознавства

?  Пригадайте події, що впливали на культурно-мистецький розвиток України в 
попередні десятиліття та в середині 1950-х рр. Поміркуйте, які процеси описує до-
слідниця. Використовуйте у своїх висновках терміни десталінізація, лібералізація, 
відлига.

Íîâі ìîæëèâîñòі ñòâîðþâàòè òâîð÷і ïðîåêòè, íå îáòÿæåíі æîðñòêèìè 
ìåæàìè ñîöðåàëіçìó, àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè õóäîæíèêè, ìóçèêàíòè, 
äіÿ÷і òåàòðó òà êіíî.

Ìèñòåöüêà õóäîæíÿ ñïàäùèíà ïåðіîäó õðóùîâñüêîї âіäëèãè íàðàõîâóє 
÷èìàëèé äîðîáîê (æèâîïèñ, ãðàôіêà, âіòðàæі òà іí.). Її çáàãàòèëè ÿê âіäîìі 
íà òîé ÷àñ ìèòöі – Ò. ßáëîíñüêà, Ì. Áîæіé, Ì. Äåðåãóñ, Â. Êàñіÿí, Ê. Òðî-
õèìåíêî, òàê і ìîëîäü – Â. Çàðåöüêèé, Â. Êóøíіð, І. Ìàð÷óê, Ã. ßêóòîâè÷.

Т. Яблонська. 
Весілля (1964)

А. Горська, О. Заливаха, Л. Семикіна, Г. Севрук, 
Г. Зубченко. Вітраж «Шевченко. Мати» (1964)

?  Ознайомтеся з творами художників. Висловте власне враження про наявність 
(або відсутність) ідей національного відродження у їхній творчості.

Ó öåé ïåðіîä ñòâîðåíî ñêóëüïòóðíі òâîðè: ìîíóìåíòè îôіöіéíî-ïðî-
ïàãàíäèñòñüêîãî õàðàêòåðó, ïàì’ÿòíèêè-ñèìâîëè íà ÷åñòü іñòîðè÷íèõ 

 ïîäіé äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, ïàì’ÿòíèêè 
âіäîìèì äіÿ÷àì êóëüòóðè é ìèñòåöòâà. 
 Ñåðåä їõíіõ àâòîðіâ – ñêóëüïòîðè Ì. Âðîí-
ñüêèé, Î. Êîâàëüîâ, Â. Áîðèñåíêî, Â. Áî -
ðîäàé òà іí.

?  Чому в радянській державі приділялася ве-
лика увага розвитку монументального мистецтва? 
Наведіть приклади місцевих зразків монумен-
тального мистецтва радянського часу.

Пам’ятник Тарасу Шевченку (1964), м. Москва. 
Скульптори: М. Грицюк, Ю. Синькевич, А. Фуженко
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Ó æàíðі êëàñè÷íîї ìóçèêè ïëіäíî ïðàöþâàëè Ê. Äàíüêåâè÷, Ñ. Ëþäêå-
âè÷, Ã. Ìàéáîðîäà, Ï. Ìàéáîðîäà, Ë. Ðåâóöüêèé òà іí. Ïðèâåðòàëà óâàãó 
òâîð÷іñòü êîìïîçèòîðіâ-ïіñåííèêіâ Î. Áіëàøà, À. Ôіëіïåíêà, І. Øàìî.

 1. Знайдіть у мережі Інтернет відео- або аудіосюжети з виконавцями, які були по-
пулярними в період, що вивчається. Наприклад, «Дмитро Гнатюк. Пісня про руш-
ник». 2. Обміняйтеся інформацією про авторів і виконавців, які привернули вашу 

увагу. Під час виконання завдання скористайтеся спогадами старших родичів. 

Ó ïðîâіäíèõ òåàòðàõ ïðàöþâàëè ìèòöі ñâіòîâîãî ðіâíÿ: ðåæèñåðè – 
Ã. Þðà, Ì. Êðóøåëüíèöüêèé, Â. Ñêëÿðåíêî; àêòîðè – Í. Óæâіé, Â. Äîáðî-
âîëüñüêèé, À. Áó÷ìà òà іí.

 Кількість постійних театрів в Україні коливалася на рівні 80–60 з тенденцією до 
зменшення. У великих містах працювало декілька театрів, але майже половина 
міст обласного підпорядкування не мала постійної театральної трупи.

 На відміну від театрального мистецтва, яке залишалося елітарним, кінотеатри 
відвідували всі. 

В. Литвин, історик

?  Прокоментуйте інформацію з рубрик щодо розвитку театрального мистецтва та 
кіно. Сформулюйте висновок про можливості доступу до мистецьких здобутків різних 
груп суспільства.

Ðîçâèòîê êіíîìèñòåöòâà áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç äіÿëüíіñòþ òðüîõ êіíîñòóäіé – 
ó Êèєâі, Îäåñі òà ßëòі, ùî çà ðіê ó ñóìі ïðîäóêóâàëè ïіâòîðà-äâà äåñÿòêè 
õóäîæíіõ ôіëüìіâ. Äîñÿãíåííÿì òîãî÷àñíîãî êіíîìèñòåöòâà ñòàâ ôіëüì 
Ñ. Ïàðàäæàíîâà «Òіíі çàáóòèõ ïðåäêіâ».

Кінорежисура. Кіно – специфічний вид мистецтва, у 
якому задіяно багато видів творчості та професій. Режи-
сер – це особа, що стоїть біля пульта, іншими словами – 
це диригент. Оптимальний варіант освіти для режи-
сера – театральний заклад вищої освіти за відповідною 
спеціальністю. Режисерові потрібні талант, багата фан-
тазія, оригінальне творче мислення, величезна ерудиція, 
організаторські здібності.

Сергій Параджанов

 Сергій Параджанов (1924–1990) – кінорежисер, 
сценарист, художник. 1964 р. екранізував повість 
М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Цей фільм 

отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофести-
валях у 21 країні світу. За свої погляди та висловлювання 
про відсутність свободи в радянському суспільстві митець 
зазнав жорстоких переслідувань.

4. Антирелігійна кампанія
Ó æîâòíі 1961 ð. íà ÕÕІІ ç’їçäі ÊÏÐÑ îôіöіéíî ïðîãîëîñèëè êóðñ íà ïî-

áóäîâó êîìóíіñòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà. Îñíîâíі íàïðÿìè âèõîâàííÿ ëþäèíè êî-
ìóíіñòè÷íîãî ñó ñïіëüñòâà ñòàâèëè çà ìåòó çâіëüíèòè її «âіä âñÿêîї óòîïії», 
çîêðåìà é âіä «ðåëіãіéíîї», îñêіëüêè êîìóíіçì і ðåëіãіÿ іäåîëîãі÷íî íåñóìіñíі.

 Атеїзм – це світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-
яких богів, духів, інших надприродних істот тощо.

Íàñòóï íà ðåëіãіþ ëåãіòèìіçóâàâñÿ íèçêîþ ïîñòàíîâ ÊÏÐÑ, ÊÏÓ òà 
Ðàäè Ìіíіñòðіâ ÑÐÑÐ, ùî âèçíà÷àëè ôîðìè é ìåòîäè ïðîâåäåííÿ êàìïàíії 
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ìàñîâîї àòåїçàöії íàñåëåííÿ. Óïðîäîâæ ðîêó áóëî çäіéñíåíî ïåðåðåєñòðàöіþ 
ðåëіãіéíèõ ãðîìàä і ðîòàöіþ øòàòó ñâÿùåíèêіâ, à òàêîæ çíÿòòÿ ç ðåєñòðà-
öії çíà÷íîї êіëüêîñòі ðåëіãіéíèõ ãðîìàä і çàêðèòòÿ êóëüòîâèõ ñïîðóä. Òàêі 
äії âëàäè ôîðìóâàëè íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ðàäÿíñüêîї ñèñòåìè òà її ïî-
ëіòèêè â ïèòàííі ðåëіãії; ñèëüíèé âïëèâ ðåëіãії çáåðіãàâñÿ íà ðіâíі ñіìåé-
íèõ òðàäèöіé.

 Незважаючи на колосальний тиск держави, церква не відмирала. Тим більше не 
відмирали релігійні почуття населення. Скоріше навпаки, переслідування духо-
венства призводили до зростання релігійності населення.

В. Литвин, історик

?  Прокоментуйте ситуацію, що склалася в релігійній сфері.

5. Розвиток спорту
Ó ÑÐÑÐ ïðèäіëÿëè âåëèêó óâàãó ñïîðòó, àäæå öÿ ãàëóçü ìàëà ôîðìó-

âàòè іìіäæ íàéñèëüíіøîї äåðæàâè ó ñâіòі. Íà ìіæíàðîäíèõ àðåíàõ ðàäÿí-
ñüêі ñïîðòñìåíè äóæå ÷àñòî çäîáóâàëè ïðèçîâі ìіñöÿ. Ïіñëÿ äåáþòíîї äëÿ 
ÑÐÑÐ Îëіìïіàäè â Ãåëüñіíêі (1952) ðàäÿíñüêі ñïîðòñìåíè ñòàëè ðåãóëÿðíî 
áðàòè ó÷àñòü ó òàêèõ çìàãàííÿõ. Óïåâíåíî íà ìіæíàðîäíіé àðåíі äîìі-
íóâàëà ñïîðòèâíà ãіìíàñòèêà. Çäîáóòêè ðàäÿíñüêîї äåðæàâè ó ñïîðòі 
ïîâ’ÿçàíî, çîêðåìà, ç іìåíàìè óêðàїíñüêèõ ãіìíàñòіâ Ë. Ëàòèíіíîї, Â. ×ó-
êàðіíà, Á. Øàõëіíà, âàæêîàòëåòà Ë. Æàáîòèíñüêîãî òà іí.

Використовуючи додаткові джерела інформації, зокрема Інтернет, дізнайтеся імена 
українських призерів Олімпійських ігор у Гельсінкі (1952), Мельбурні (1956), Римі (1960), 
Токіо (1964) та ін.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Розташуйте події у хронологічній послідовності: закон «Про 
зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної 
освіти в УРСР»; старт антирелігійної кампанії; перший політ людини в космос; 
прем’єра фільму «Тіні забутих предків».

Інформаційну. 1. Назвіть професії таких осіб: В. Глушков, А. Горська, І. Драч, 
Л. Костенко, С. Корольов, С. Параджанов, І. Світличний, Л. Танюк, В. Стус. 2. Сфор -
мулюйте висновок про внесок цих осіб до скарбниці культурної спадщини 
України.

Аксіологічну. У центральному органі КПРС журналі «Комуніст» пропагу-
валася ідея, що «…на вищих щаблях розвитку комуністичного суспільства не-
минуче зникнення національних відмінностей і злиття націй. Майбутнє злиття 
націй передбачає створення єдиної мови для всіх народів». Які процеси в радян-
ському суспільстві характеризує наведена теза? Оцініть з позицій сьогодення, 
чи вдалося партійно-державному керівництву СРСР виконати поставлені в пе-
ріод хрущовської відлиги завдання щодо злиття націй. Чи мають, на вашу думку, 
події тих років вплив на сьогодення? Відповідь обґрунтуйте.

Логічну. 1. Поміркуйте, у якому форматі реалізовувався доступ представни-
ків різних груп радянського суспільства до творчих здобутків інтелігенції. 2. Чи 
впливали, на вашу думку, спортивні досягнення українців на авторитет України в 
СРСР та у світі? Відповідь обґрунтуйте.

Мовленнєву. Які внутрішньополітичні події та процеси в державі спричинили 
зміни в розвитку культури, освіти, науки? Наведіть приклади.
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 § 15. Економіка та суспільно-політичне життя в добу застою
1. Економічна ситуація в УРСР

Åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ â ÑÐÑÐ, ùî ñêëàëàñÿ â ïåðøіé ïîëîâèíі 1960-õ ðð., 
çìóñèëà êåðіâíèöòâî ðàäÿíñüêîї äåðæàâè âäàòèñÿ äî ïîøóêó øëÿõіâ ïîäî-
ëàííÿ íåãàòèâíèõ òåíäåíöіé â åêîíîìіöі. Âèõіä іç êðèçè çàïðîïîíóâàâ íà 
ñòîðіíêàõ ãàçåòè «Ïðàâäà» (1961) åêîíîìіñò Є. Ëіáåðìàí. Ñóòü òðàíñôîð-
ìàöіé ïîëÿãàëà â òîìó, ùî çà ôàñàäîì ÷àñòêîâîї ëіáåðàëіçàöії òà äåìî-
êðàòèçàöії ãîñïîäàðñüêîї ñèñòåìè âæèâàëè çàõîäіâ ùîäî ïîâåðíåííÿ äî 
öåíòðàëіçîâàíîãî óïðàâëіííÿ åêîíîìіêîþ (áóëî ëіêâіäîâàíî ðàäíàðãîñïè 
òà ñòâîðåíî 9 íîâèõ çàãàëüíîñîþçíèõ і 11 ñîþçíèõ ðåñïóáëіêàíñüêèõ ìі-
íіñòåðñòâ ÑÐÑÐ).

 До відання союзно-республіканських міністерств перейшло 6 тис. підприємств і 
організацій, до відання республіканських – 587 підприємств.

Çàâäàííÿ 
«êîñèãіíñüêîї» 

ðåôîðìè 
1965 ð. (çà 

іì’ÿì ãîëîâè 
Ðàäè Ìіíіñòðіâ 

ÑÐÑÐ 
Î. Êîñèãіíà)

âäîñêîíàëèòè ïëàíóâàííÿ, ïіäâèùèòè éîãî íàóêîâèé ðіâåíü і 
çàáåçïå÷èòè ïîєäíàííÿ ç íàóêîâî-òåõíі÷íèì ïðîãðåñîì

÷àñòêîâî çìіíèòè îðãàíіçàöіéíó ñòðóêòóðó óïðàâëіííÿ: îðãà-
íіçóâàòè ïîєäíàííÿ öåíòðàëіçîâàíîãî êåðіâíèöòâà ç ãîñïîäàð-
ñüêîþ ñàìîñòіéíіñòþ òà іíіöіàòèâîþ ïіäïðèєìñòâ

ïîñèëèòè ìàòåðіàëüíå ñòèìóëþâàííÿ é ðîëü ïðèáóòêó â ïіä-
âèùåííі ìàòåðіàëüíîї çàöіêàâëåíîñòі ïіäïðèєìñòâ

çìіöíèòè é îðãàíіçóâàòè ðîçâèòîê ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó

Мовою джерел
П. Шелест згадував про перебіг засідання Президії ЦК КПРС (10–

12 червня 1965 р.), на якому розглядалося питання щодо організації 
управління промисловістю: «Великі напади були на систему раднаргос-
пів: нібито через них у нас досить млява економіка країни. Усе це 

§ 15. Економіка та суспільно-політичне життя в добу застою

Україна в період загострення 
кризи радянської системи
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було натянуто і не відповідало дійсності, просто необхідно примен-
шити роль раднаргоспів, щоб розпочати нову реорганізацію, створення 
міністерств».

Зі спогадів і щоденникових записів П. Шелеста, 
Першого секретаря ЦК КПУ (1963–1972)

?  Чому, на вашу думку, автор був незадоволений нововведеннями? Що вони озна-
чали для України?

Ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ ðå-
ôîðìè äëÿ åêîíîìіêè Óêðàїíè 
áóëè ñóïåðå÷ëèâèìè. Íîâîââåäåííÿ 
ñòèìóëþâàëè ïðèñêîðåííÿ ðîçâèò-
 êó ãîñïîäàðñòâà ÓÐÑÐ òà ñïðèÿëè 
 ïåâíîìó åêîíîìі÷íîìó ïіäéîìó. 
Â Óêðàїíі ïðîòÿãîì 1966–1970 ðð. 
îñíîâíі âèðîáíè÷і ôîíäè òà îáñÿãè 
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà çðîñëè 
â 1,5 ðàçà, à íàöіîíàëüíèé äîõіä – 
íà 30 %. Ïðîìèñëîâіñòü ðåñïóáëіêè 
îñâîїëà âèïóñê 440 çðàçêіâ íîâîї 
òåõíіêè é ìàòåðіàëіâ. Ç âèðîáíè-
öòâà áóëî çíÿòî 1115 íàéìåíóâàíü 
çàñòàðіëîї òåõíіêè. Íà ïіäïðèєì-

ñòâàõ Óêðàїíè â 1966–1970 ðð. ââîäèëèñÿ â äіþ àâòîìàòèçîâàíі âèðîáíè-
öòâà, àâòîìàòè÷íі, íàïіâàâòîìàòè÷íі òà ìåõàíіçîâàíі ëіíії. Çàâåðøèëîñÿ 
ñïîðóäæåííÿ íàéáіëüøèõ ó Єâðîïі Ïðèäíіïðîâñüêîї, Çìіїâñüêîї, Áóðøòèí-
ñüêîї, Ñòàðîáåøіâñüêîї òà Ëóãàíñüêîї ÒÅÑ. Ïîçèòèâíі çðóøåííÿ ñòîñóâà-
ëèñÿ ïåðåâàæíî âàæêîї іíäóñòðії: ìåòàëóðãії, åíåðãåòèêè, ïðîìèñëîâîãî 
ìàøèíîáóäóâàííÿ.

?  Використовуючи карту 5 (c. 219), сформулюйте висновок про розвиток промисло-
вості в Україні в середині 1980-х рр.

Ðåôîðìà íà ïåâíèé ÷àñ ïðèñêîðèëà òåìïè ðîñòó ó âèðîáíèöòâі, ðîáіò-
íèêè ñòàëè îòðèìóâàòè áіëüøå çà ñâîþ ïðàöþ, áóëî çäіéñíåíî ñïðîáè íà-
ëàãîäèòè ïðÿìі çâ’ÿçêè ìіæ ìіñöÿìè çáóòó òîâàðіâ і âèðîáíèöòâîì. Ðåôîðìà 
ñïðèÿëà ïåâíіé ñòàáіëіçàöії â ãàëóçі іíäóñòðії. Íàòîìіñòü âèðîáíèöòâî ïðåä-
ìåòіâ ñïîæèâàííÿ é íàäàëі іñòîòíî âіäñòàâàëî: ëþäè íå ìîãëè ïðèäáàòè 
åëåìåíòàðíі ïîáóòîâі ðå÷і. Ó ïîáóòі ñòàëî çâè÷íèì ñëîâî «äåôіöèò».

 Дефіцит – це перевищення попиту над пропозицією. Типове явище в умовах 
планової економіки.

Íà êіíåöü 1960-õ ðð. ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî ïðîöåñ ñòâîðåííÿ åëåìåíòіâ 
ðèíêîâèõ âіäíîñèí ó ðàäÿíñüêіé åêîíîìіöі çàçíàâ ïðîâàëó.

 Реформаторські заходи радянського керівництва, спрямовані на вдосконалення 
існуючої господарської системи, не зачіпали її основ (відносин власності, центра-
лізації управління виробництвом і споживанням тощо). До того ж реформа мала 

не комплексний характер, ніяким чином не впливала на структуру господарства та інвес-
тиційну політику. Все це разом з небажанням керівництва країни відмовлятися від звич-
них командно-адміністративних методів господарювання і обумовило практичну відмову 
від подальшої реалізації реформи вже на початку 70-х років.

Н. Тимочко, дослідниця історії та теорії господарства

Питома вага УРСР у господарстві СРСР 
за окремими видами продукції
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Ó 1970–1985 ðð. íåãàòèâíі òåíäåíöії â åêîíîìіöі ðåñïóáëіêè íàðîñòàëè. 
Íàðîùóâàííÿ âèðîáíèöòâà òðèâàëî ëèøå â áàçîâèõ і ñèðîâèííèõ ãàëóçÿõ.

 Застій – це один з останніх періодів існування радянської системи. Характеризу-
ється всеохопною системною кризою радянського ладу, що поширилася на всі 
сфери життя – політику, економіку, соціальні відносини, ідеологію, культуру, а та-

кож несприйняттям будь-яких спроб оновлення суспільства.

Ñåðåä ïðè÷èí ïîâåðíåííÿ äî ñòàðèõ ìåòîäіâ óïðàâëіííÿ åêîíîìіêîþ íà-
çèâàþòü, çîêðåìà, àìáіòíó ïîëіòèêó êåðіâíèöòâà ðàäÿíñüêîї äåðæàâè ùîäî 
ôîðìóâàííÿ â ÑÐÑÐ íàäïîòóæíîãî âіéñüêîâîãî ïîòåíöіàëó. Ñòðàòåãіÿ ðîç-
âèòêó ÂÏÊ â ÑÐÑÐ âèìàãàëà àêòèâíîї ó÷àñòі ÓÐÑÐ ó ôîðìóâàííі âіéñüêî-
âîї ãàëóçі. Âèðîáíèöòâî çáðîї, ðàêåòíèõ êîìïëåêñіâ, âіéñüêîâі ïîëіãîíè, 
êîíöåíòðàöіÿ áîєïðèïàñіâ, õіìі÷íîї çáðîї ìàñîâîãî çíèùåííÿ, çîñåðåäæåí  íÿ 
â ãàëóçі íàéêâàëіôіêîâàíіøèõ ðîáіòíèêіâ, іíæåíåðíî-òåõíі÷íèõ ïðàöіâíè-
êіâ, íàóêîâöіâ, ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ êðàùîї ñèðîâèíè é ìàòåðіàëіâ, 
óïðîâàäæåííÿ çäîáóòêіâ ÍÒÐ – öå äàëåêî íå ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îçíàê 
ïðіîðèòåòíîї â ÑÐÑÐ ãàëóçі, äëÿ ðîçâèòêó ÿêîї, çîêðåìà â Óêðàїíі, áóëî 
çàäіÿíî îñíîâíèé ïðîìèñëîâèé ïîòåíöіàë.

 З приблизно 100 млн працюючих в СРСР 30–40 млн було зайнято в галузях про-
мисловості, орієнтованих на зміцнення військової потуги країни.

Ðàäÿíñüêà åêîíîìіêà ðîçâèâàëàñÿ åêñòåíñèâíèì øëÿõîì. Áóäóâàëîñÿ 
÷èìàëî ïіäïðèєìñòâ, äî âèðîáíèöòâà çàëó÷àëèñÿ íîâі ðîáî÷і ðóêè, àëå íå 
íàäàâàëîñÿ íàëåæíîї óâàãè ìîäåðíіçàöії âèðîáíèöòâà, âäîñêîíàëåííþ 
ôîðì і ìåòîäіâ îðãàíіçàöії ïðàöі, ðàöіîíàëüíîìó âèêîðèñòàííþ ñèðîâèíè, 
ïàëèâà, ðîáî÷îї ñèëè òîùî. Ïîäàëüøå çáåðåæåííÿ êîìàíäíî-àäìіíіñòðà-
òèâíîї ñèñòåìè óïðàâëіííÿ ñïðè÷èíÿëîñÿ é çîâíіøíіìè ÷èííèêàìè: ç ïî-
÷àòêîì ñâіòîâîї åíåðãåòè÷íîї êðèçè (1973) ó ñâіòі âіäáóëîñÿ ðіçêå çðîñòàííÿ 
öіí íà íàôòó, ùî äîçâîëèëî ÑÐÑÐ îòðèìàòè äîñòóï äî íàôòîäîëàðіâ. Ïðîòå 
æèòòєâèé ðіâåíü íàñåëåííÿ çàëèøàâñÿ іñòîòíî íèæ÷èì, íіæ ó áіëüøîñòі 
ðîçâèíåíèõ êàïіòàëіñòè÷íèõ êðàїí. Öå âèêëèêàëî ïðîöåñè ôіçè÷íîї òà ñî-
öіàëüíîї äåãðàäàöії, íàðîñòàííÿ òàêèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù, ÿê ñïåêóëÿöіÿ, 
àëêîãîëіçì òîùî.

 Спекуляція – це явище радянського соціально-економічного життя, різновид еко-
номічної діяльності, що ґрунтується на використанні різниці цін у часі й передба-
чає купівлю будь-якого товару для перепродажу його в подальшому за вищою 

ціною.

Òðóäíîùі ñïîñòåðіãàëèñÿ і â ñïðîáàõ âïðîâàäèòè åôåêòèâíі ïðîãðàìè 
äëÿ ïîëіïøåííÿ ñòàíîâèùà â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.

Мовою джерел
Підхід до вирішення важливих питань розвитку народного госпо-

дарства, і особливо сільського господарства, проявлявся в грубому 
порушенні принципів планування, в адмініструванні і ігноруванні 
об’єктивних законів економічного розвитку і непродуманих багатьох 
перебудовах…

З промови П. Шелеста, Першого секретаря ЦК КПУ 
(1963–1972) (24 березня 1965 р.)

?  Як (позитивно, негативно), на вашу думку, автор оцінює економічну політику ра-
дянської влади в попередні роки? Відповідь обґрунтуйте.
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Майже так, як у приказці: 
«Поки в баби поспіють книші, у діда 

не стане душі»

Як в одному відомстві штати 
упорядковували

– Трудова дисципліна в нас на висоті. 
Дивіться, як вони терпляче чекають 

кінця робочого дня.

…І за борт її жбурляє…

?  Які негативні явища соціально-економічного життя висміюють на сторінках жур-
налу «Перець» (1967–1972)?

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1960-õ ðð. â àãðàðíîìó ñåêòîðі ïî÷àëèñÿ ÷åðãîâі íîâî-
ââåäåííÿ: ïî-ïåðøå, âіäìіíèëè îáìåæåííÿ ùîäî ðîçâèòêó îñîáèñòèõ ïіäñîá-
íèõ ãîñïîäàðñòâ, çîêðåìà òèõ, ùî ñòîñóâàëèñÿ óòðèìóâàííÿ òâàðèí; 
ïî-äðóãå, ñòâîðèëè íîâó êîíöåïöіþ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (áåðå-
çåíü 1965 ð.), âіäïîâіäíî äî ÿêîї ïåðåäáà÷àëîñÿ:
 óñòàíîâèòè ðåàëüíі ïëàíè çàãîòіâëі, ïіäâèùèòè çàêóïіâåëüíі öіíè ç òà-

êèì ðîçðàõóíêîì, ùîá äîâåñòè їõ äî ðіâíÿ, çà ÿêîãî êîëãîñïè òà ðàä-
ãîñïè íå çàçíàâàëè á çáèòêіâ ó ðàçі ïðîäàæó ïðîäóêöії äåðæàâі;

 óïîðÿäêóâàòè öіíè íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõíіêó і çàï÷àñòèíè; çáіëü-
øèòè äåðæàâíі àñèãíóâàííÿ íà ïіäâèùåííÿ òåõíі÷íîãî ðіâíÿ ñіëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà, íà âèðîáíèöòâî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí і äîáðèâ;

 âæèòè çàõîäіâ äëÿ ìàòåðіàëüíîї çàöіêàâëåíîñòі êîëãîñïíèêіâ, óâåñòè â 
êîëãîñïàõ ãàðàíòîâàíó îïëàòó ïðàöі;

 ïіäâèùèòè âðîæàéíіñòü øëÿõîì çäіéñíåííÿ ìåëіîðàöії çåìåëü òà âïðî-
âàäæåííÿ íàóêîâèõ äîñÿãíåíü і ïåðåäîâîãî äîñâіäó.
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 В Україні за 1966–1970 рр. кількість тракторів збільшилася на 22 %, комбайнів – на 
42 %, а застосування мінеральних добрив зросло майже вдвічі.

Óæèòі çàõîäè äàëè ïåâíèé ïîøòîâõ ðîçâèòêîâі ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ùîïðàâäà, íåòðèâàëèé і îáìåæåíèé, áî õàðàêòåð âèðîáíè÷èõ âіäíîñèí íå 
çìіíèâñÿ. Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëåííі îáіöÿíêè é çàïåâíåííÿ, «ïåðåëîìó» â 
àãðàðíіé ïîëіòèöі íå ñòàëîñÿ. Çàðàäè ñïðàâåäëèâîñòі çàçíà÷èìî, ùî Óêðà-
їíà â öіëîìó çàäîâîëüíÿëà âëàñíі ïîòðåáè â ïðîäîâîëü÷іé ïðîäóêöії.

 На рубежі 1970–1980-х рр. в УРСР вироблялося 60 % союзного обсягу цукру, 
44 % – соняшнику, 36 % – плодів і ягід, 30 % – овочів, понад 27 % – плодоовочевих 
консервів, значна частина зерна. Також вироблялося 23 % союзного обсягу м’яса, 

26 % – тваринного масла, майже 20 % – сиру та бринзи тощо.

Çàïðîâàäæóâàëèñÿ çìіíè äî ñïîñîáіâ óïðàâëіííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñü-
êîþ ãàëóççþ. Òàê, íà ïî÷àòêó 1980-õ ðð. çðîáëåíî ñïðîáó іíòåãðóâàòè ñіëü-
ñüêå ãîñïîäàðñòâî òà ïåðåðîáíó ïðîìèñëîâіñòü – óòâîðåíî àãðîïðîìèñëîâèé 
êîìïëåêñ (ÀÏÊ). Çàçíàâàëà ïåâíèõ çìіí і ñòðóêòóðà ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà: êîëãîñïè é ðàäãîñïè çàëèøàëèñÿ îñíîâíîþ ëàíêîþ, à ç êіíöÿ 
1970-õ ðð. âæèâàëè çàõîäіâ ùîäî ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó îñîáèñòèõ ïіäñîá-
íèõ ãîñïîäàðñòâ, ñòâîðþâàëè ïіäñîáíі ãîñïîäàðñòâà ïðè ïіäïðèєìñòâàõ.

Çàãàëîì áіëüøіñòü ïðîãðàì ðîçâèòêó ñåëà òà éîãî ñîöіàëüíîї ïåðåáóäîâè 
âèÿâèëèñÿ íå ðåàëіçîâàíèìè: ôіíàíñóâàííÿ ñîöіàëüíîї іíôðàñòðóêòóðè 
çäіéñíþâàëîñÿ çà çàëèøêîâèì ïðèíöèïîì; âèêîíàííÿ áàãàòüîõ ñîöіàëü-
íèõ ïðîãðàì áóëî ïåðåêëàäåíî íà ïëå÷і êîëãîñïіâ. Ðîçðèâ ó ñîöіàëüíî-ïî-
áóòîâèõ óìîâàõ ìåøêàíöіâ ìіñòà é ñåëà ñòàâ ùå áіëüøèì. Çà êіëüêіñíèìè 
òà ÿêіñíèìè ïîêàçíèêàìè æèòëîâî-ïîáóòîâèõ óìîâ, ìåäè÷íîãî, òîðãîâåëü-
íîãî, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, îðãàíіçàöії äîçâіëëÿ, áëàãîóñòðîþ ñåëî 
çíà÷íî âіäñòàâàëî âіä ìіñòà.

Ïðîäîâîëü÷à ïðîãðàìà. Íà ïî÷àòêó 1980-õ ðð. êðèçîâà ñèòóàöіÿ â ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çàãîñòðèëàñÿ. Ç ìåòîþ çáіëüøåííÿ âèðîáíèöòâà ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії íàâåñíі 1982 p. ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ óõâàëèâ 
Ïðîäîâîëü÷ó ïðîãðàìó ÑÐÑÐ íà ïåðіîä äî 1990 ð. Çãіäíî ç íåþ ïåðåäáà÷àëîñÿ 
çàñòîñóâàòè êîìïëåêñ åêîíîìі÷íèõ, âèðîáíè÷èõ, îðãàíіçàöіéíèõ, íàóêîâèõ, 
òåõíі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ çàõîäіâ äëÿ çáàëàíñóâàííÿ ðîçâèòêó ÀÏÊ, óäîñêî-
íàëåííÿ óïðàâëіííÿ, іíòåíñèôіêàöії ãîñïîäàðñòâà. Âèðіøàëüíà ðîëü ó ðåà-
ëіçàöії ïðîãðàìè âіäâîäèëàñÿ êîëãîñïàì і ðàäãîñïàì, äî öüîãî æ – íå 
çàïåðå÷óâàëè, à íàâіòü âіòàëè äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíó íà ðîçâèòîê ïіäñîáíèõ 
ãîñïîäàðñòâ, ÿêі äàâàëè ïîíàä òðåòèíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії.

 Від України вимагали виконання планів в 11 п’ятиріччі: досягти виробництва зерна 
51–52 млн т, цукрових буряків – 57 млн т, м’яса – 3,9–4,1 млн т, молока – 22,5–
23 млн т.

Îäíàê ïëàíè Ïðîäîâîëü÷îї ïðîãðàìè âèêîíàòè íå âäàëîñÿ. Ñèòóàöіÿ іç 
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ïðîäîâîëüñòâîì ïîãіðøóâàëàñÿ.

 Хід виконання Продовольчої програми переконливо демонструє кардинальне 
розходження між проголошеними гаслами і реальними діями на всіх рівнях, не-
спроможність старої системи влади вирішувати назрілі питання. Як показує істо-

ричний досвід, ніяка, навіть значна, кількість рішень і директив жодним чином не здатна 
вплинути на рівень забезпеченості населення країни продовольством, поки ігноруються 
закони економіки і поки політика, а не здоровий глузд і зацікавленість визначають на-
прями вирішення даної проблеми.

Н. Барановська, історикиня

?  Сформулюйте висновок про причини зриву Продовольчої програми.
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2. Зміни в системі влади
Ïðîöåñ çãîðòàííÿ ðåôîðìàòîðñüêîї äіÿëüíîñòі òà ïîâåðíåííÿ äî òðà-

äèöіéíèõ äëÿ àäìіíіñòðàòèâíî-êîìàíäíîї ñèñòåìè âàæåëіâ ñâіä÷èâ ïðî 
÷åðãîâó çìіíó ïîëіòè÷íîãî êóðñó. Ïåðåõіä âіä ðåôîðìàòîðñòâà äî êîí-
ñåðâàòèçìó – öå âîäíî÷àñ íàñëіäîê ïåðåñòàíîâîê, ùî âіäáóëèñÿ â ïàðòіé-
íîìó êå ðіâíèöòâі ÑÐÑÐ. Ó 1964 ð. íà ïîñàäі Ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÐÑ 
Ì. Õðóùîâà çìіíèâ Ë. Áðåæíєâ (ç 1966 äî 1982 ð. – Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð 
ÖÊ ÊÏÐÑ).

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте документальний фільм «Брежнєв. Дикта-
тори». Оберіть інформацію, яка ілюструє епоху правління Л. Брежнєва.

Ó öåé ïåðіîä êåðіâíèöòâó ÓÐÑÐ äîâåëîñÿ çіòêíóòèñÿ ç òåíäåíöіÿìè öåí-
òðàëіçàöії âëàäè é çîñåðåäæåííÿ її â ðóêàõ ñîþçíîї ïàðòіéíî-äåðæàâíîї 
íîìåíêëàòóðè.

Мовою джерел
Моя записка [про записку П. Шелеста щодо зовнішньополітичних пи-

тань, що обговорювалася на нараді в ЦК КПРС 2 вересня 1965 р.] стала 
приводом для того, щоб організувати критику не тільки мене і Під-
горного, але й вилити цебер бруду на партійну організацію України та 
її кадри… На цьому засіданні деякі оратори договорилися до того, що 
в Україні дуже шанують Т. Г. Шевченка, що він серед народу, особливо 
серед молоді, є кумиром і що це є не що інше, як прояв націоналізму, 
крамола… що в Україні занадто багато розмовляють українською і що 
навіть вивіски на магазинах і назви вулиць написані українською 
мовою… що, мовляв, в Україні у керівництві ЦК, апараті і обкомах 
партії немає росіян. Усе це було брехнею, розгулом шовіністичних 
пристрастей.

Зі спогадів і щоденникових записів П. Шелеста, 
Першого секретаря ЦК КПУ (1963–1972)

?  Яку позицію, на вашу думку, займала партійно-радянська номенклатура щодо 
України? Які мотиви спонукали Л. Брежнєва вже в перші роки свого правління цьку-
вати українське партійне керівництво?

Інженерні професії. Особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі 
поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові 
рішення технічних проблем. Види професій найближчого майбутнього, яких потребує, 
наприклад, металургійна галузь: супервайзер устаткування, еко-рециклер у металур-
гії, конструктор нових металів, проектувальник устаткування порошкової металургії.

Петро Шелест

 Петро Шелест (1908–1996) – інженер (закінчив 
 Маріупольський металургійний інститут), керівник 
підприємств у Києві та Ленінграді (нині – Санкт-

Петербург), партійний і державний діяч УРСР та СРСР: 
Перший секретар ЦК КПУ (1963–1972), член Політбюро ЦК 
КПРС (1966–1972). П. Шелест був досвідчений господар-
ник, захищав економічні інтереси УРСР, домагався більших 
інвестицій в економіку України, відстоював принцип еконо-
мічного паритету, за яким Україна мала отримувати від 
СРСР стільки, скільки сама вкладала в розвиток країни.
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 П. Ю. Шелест був репрезентантом місцевої еліти, яка наголошувала на радян-
ському українському, а не на загальнорадянському суверенітеті. Звичайно, він не 
був «націоналістом», що йому потім, як відомо, закидали, а сповідував ту «поді-

лену лояльність», ту нову (хоч і радянську) українську ідентичність, яку свого часу спові-
дували «націонал-комуністи».

Ю. Шаповал, історик

?  Як дослідник кваліфікує світоглядні орієнтири П. Шелеста?

 Розвинений соціалізм – це ідеологема, яку було запроваджено в життя з метою 
подолання руйнівного впливу нереалізованого програмного завдання з побудови 
матеріально-технічної бази комунізму в СРСР до 1980 р.

Êîíöåïöіÿ ðîçâèíåíîãî ñîöіàëіçìó íàáóëà 
îôіöіéíîãî çàêðіïëåííÿ ó ïðåàìáóëі Êîí-
ñòèòóöії ÑÐÑÐ 1977 ð. Íà çàêîíîäàâ÷îìó 
ðіâíі âèçíà÷àëîñÿ, ùî â ðàäÿíñüêіé êðàїíі 
ïîáóäîâàíî ñîöіàëіñòè÷íå ñóñïіëüñòâî і îçíà-
÷åíèé ïåðіîä є åòàïîì íà øëÿõó äî êîìó-
íіçìó.

 Міні-кейс «Конституція УРСР 1978 р.»

 20 квітня 1978 р. Верховною Радою УРСР 
ухвалено Конституцію (Основний закон) Укра-
їнської Радянської Соціалістичної Рес-

  публіки.

?  Яку інформацію можна отримати з ілюстрації 
журналу «Перець»? Як співвідноситься інфор-
мація з ілюстрації зі змістом рубрики «Ен  ци -
клопедія»?

Мовою джерел
…Радянська влада звільнила народи Росії від соціального і на-

ціонального гноблення, гарантувала їм рівність і право на вільне 
самовизначення.

В результаті творчої діяльності трудящих, керованих Комуністичною 
партією, у нашій країні побудоване розвинуте соціалістичне суспіль-
ство – суспільство справжньої свободи людей праці, у якому створені 
могутні продуктивні сили, утвердились зрілі соціалістичні суспільні 
відносини, неухильно підвищуються добробут і культура народу, зміц-
нюється непорушний союз робітничого класу, колгоспного селянства і 
народної інтелігенції, склалася нова історична спільність людей – 
радянський народ. Завдяки послідовному проведенню ленінської на-
ціональної політики і побудові соціалізму в СРСР вперше в історії 
успішно розв’язане національне питання.

Великий Жовтень ознаменував корінний поворот і в долі україн-
ського народу. Ставши на шлях соціалістичної революції, робітники і 
селяни України при братерській допомозі російського пролетаріату по-
валили експлуататорський лад, розгромили буржуазно-націоналістичну 
контрреволюцію, вперше в історії створили свою державу – Українську 
Радянську Соціалістичну Республіку.

З Преамбули Конституції УРСР 1978 р.

?  1. Схарактеризуйте документ. Визначте рівень значущості цього документа для 
держави та суспільства на момент його ухвалення. Які ідеологічні штампи в ньому 

Обкладинка журналу 
«Перець» (1977)
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 використано? 2. Проаналізуйте зміст уривка на його відповідність історичній правді. 
Які маніпуляції зі змістом історичних фактів використовувала радянська влада? 
З якою метою це було зроблено? 3. Візьміть участь у дискусії «Державний механізм 
захисту радянських громадян: декларації і практика».
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íå êåðîâàíà âëàäîþ ãðîìàäñüêà äіÿëüíіñòü ïîáîðíèêіâ іäåї íàöіîíàëüíîãî 
âіäðîäæåííÿ і ÿê íàñëіäîê ïîëіòè÷íі ðåïðåñії é ïåðåñëіäóâàííÿ іíàêî-
äóìöіâ 

âèñëîâëåííÿ âіëüíîäóìíîþ іíòåëіãåíöієþ ñâîєї ãðîìàäÿíñüêîї ïîçèöії, 
ùî íå âіäïîâіäàëà îôіöіéíèì іäåîëîãі÷íèì êàíîíàì ÑÐÑÐ, і ÿê ïðîòèäіÿ 
àêòèâíà ïðîôіëàêòè÷íà ðîáîòà ç òèìè, õòî ïіäòðèìóâàâ íåçãîäíèõ і ñïіâ-
÷óâàâ їì

ðîçâèòîê äèñèäåíòñüêîї êîìóíіêàöії òà àêòèâíà êîíòðïðîïàãàíäà â îôі-
öіéíèõ ðàäÿíñüêèõ ÇÌІ, ÿêі áóëî ïåðåïîâíåíî ãàñëàìè, ñïðÿìîâàíèìè 
ïðîòè «áóðæóàçíîї іäåîëîãії» òà «óêðàїíñüêîãî áóðæóàçíîãî íàöіîíàëіçìó»

ñòèõіéíі âèñòóïè òðóäÿùèõ ç åêîíîìі÷íèõ ìîòèâіâ òà îðãàíіçîâàíі ç іíі-
öіàòèâè ïàðòіéíîãî êåðіâíèöòâà ðіçíîìàíіòíі ìіòèíãè ñîëіäàðíîñòі 

ïіäòðèìêà íåäîçâîëåíèõ âëàäîþ çіáðàíü ïðåäñòàâíèêіâ ðåëіãіéíèõ ãðî-
ìàä і áîðîòüáà ç ðåëіãіéíèìè êóëüòàìè 

ðîçãîðòàííÿ ïðàâîçàõèñíîãî ðóõó é çíåøêîäæåííÿ éîãî ïðåäñòàâíèêіâ 
øëÿõîì ðіçíîãî ðîäó äèñêðåäèòàöії òà óâ’ÿçíåííÿ

ïóáëі÷íі âèñòóïè íà çàõèñò óêðàїíñüêîї ìîâè òà ïîñèëåííÿ çðîñіéùåííÿ 

?  Як, на вашу думку, форми взаємовідносин суспільства та влади співвідносилися 
з основними положеннями концепції розвиненого соціалізму?

Ñèñòåìíå âïðîâàäæåííÿ â æèòòÿ іäåé ðîçâèíåíîãî ñîöіàëіçìó âіäáóâà-
ëîñÿ â ïåðіîä, êîëè ÓÐÑÐ êåðóâàâ Â. Ùåðáèöüêèé, ïðèõèëüíèê ðàäÿíñüêîї 
ñèñòåìè óïðàâëіííÿ ç її öåíòðàëіçàöієþ, ïëàíîâèìè çàñàäàìè, åêñòåíñèâ-
íèìè øëÿõàìè ðîçâèòêó.

Володимир Щербицький

 Володимир Щербицький (1918–1990) – інженер-
механік (навчався в Дніпропетровському хіміко-тех-
нологічному інституті), працював на партійній роботі 

(на Дніпродзержинському коксохімічному заводі, у Дніпро-
дзержинському міськкомі, Дніпропетровському обкомі, ЦК 
КПУ, ЦК КПРС); очолював Раду Міністрів УРСР (1961–1963, 
1965–1972). Протягом 1972–1989 рр. – Перший секретар 
ЦК КП України. З його ім’ям пов’язане посилення зросій-
щення України та розгром українського дисидентства.

 1. Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте документальні фільми «Петро Шелест 
та його епоха / Пишемо історію», «Історична правда. Володимир Щербицький». 
2. Складіть політичний портрет одного з представників  українського партійно-

державного керівництва (на вибір). 3. Сформулюйте власну оцінку їхньої діяльності: 
 використайте варіативну систему оцінювання: «Я вважаю, що діяльність… була пози-
тивною (негативною, не привносила ніяких змін)…». 4. Сформулюйте висновок про 
можливості реалізації особистості в умовах командно-адміністративної системи.
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Формуємо компетентності

Логічну. Пригадайте суть ознак командно-адміністративної системи: керівни-
цтво комуністичної партії всіма господарськими процесами; державна, а по суті 
номенклатурна, власність на всі ресурси; відмова від приватної ініціативи; центра-
лізований спосіб визначення цілей і командні методи управління; директивно-пла-
новий характер функціонування системи; централізований розподіл усіх ресурсів, 
що стосувалося не лише забезпечення виробничих процесів, але й споживання 
 населення; екстенсивний характер виробництва; широке використання примусу.

1. Як командно-адміністративне управління впливало на розвиток економіки 
країни? 2. Яких змін зазнала система в період хрущовської відлиги? 3. Які цілі 
переслідували реформування в середині 1960-х рр.? Чи вдалося досягнути за-
планованих результатів? 4. Які характеристики розвитку економіки в 1970-ті – 
у першій половині 1980-х рр.?

Інформаційну. Оберіть з тексту параграфа основні характеристики еконо-
мічного розвитку УРСР в період застою. Сформулюйте висновок про стан роз-
витку економіки в УРСР.

Просторову. Порівняйте відмінності стратегій економічного розвитку країн і 
визначте місце України в цих процесах. Сформулюйте висновок про залежність 
спаду в промисловій галузі УРСР від стратегій розвитку, обраних радянським 
керівництвом.

Країни Наслідки світової енергетичної кризи 1973 р.

СРСР збільшив продаж сировини 

розвинені 
країни світу

зосередили зусилля на розвитку енергозберігальних та іннова-
ційних технологій

Логічну. Пригадайте з уроків всесвітньої історії події, що відбувалися в інших 
країнах у 1960–1980-ті рр. Які з них впливали на ситуацію в Україні і яким чином?

Аксіологічну. В історіографії період правління Л. Брежнєва має багато назв: 
криза політичної системи; застій; неосталінізм1; період побудови розвине-
ного соціалізму. Яка з назв, на вашу думку, є найбільш об’єктивною? Відповідь 
обґрунтуйте. Запропонуйте власну назву для визначення періоду. Аргументуйте.

Мовленнєву. Опишіть економічну ситуацію в УРСР: використайте в розпо-
віді поняття: «косигінська» реформа, дефіцит, застій, системна криза, Про-
довольча програма.

 § 16. Динаміка етносоціальних змін
1. Зміни в соціальній структурі населення

Ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі òà åêîíîìі÷íі òðàíñôîðìàöії â ÓÐÑÐ, ùî âіäáóëèñÿ 
â ïîâîєííі äåñÿòèëіòòÿ, ñïðè÷èíèëè çìіíè â ñîöіàëüíіé і íàöіîíàëüíіé 
ñòðóêòóðі íàñåëåííÿ ÓÐÑÐ.

 Соціальна структура населення – це система різноманітних видів спільнос-
тей – класових, майнових, професійних і стійких та впорядкованих зв’язків між 
ними.

Âіä 1959 äî 1989 ð. çàãàëüíà ÷èñåëüíіñòü ìåøêàíöіâ ÓÐÑÐ çáіëüøèëàñÿ 
іç 41 ìëí äî 51 ìëí îñіá. Íàòîìіñòü ïîêàçíèêè òåìïіâ ïðèðîñòó íàñåëåííÿ 

1 Íåîñòàëіíіçì – ñòàëіíіçì, ïðèñòîñîâàíèé äî ñó÷àñíèõ óìîâ. Öèì òåðìіíîì 
õàðàêòåðèçóþòü àâòîðèòàðíèé ðåæèì â ÑÐÑÐ êіíöÿ 1960-õ – ñåðåäèíè 1980-õ ðð.

 § 16. Динаміка етносоціальних змін
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ôіêñóâàëè ñïàä: ó 1971–1975 ðð. ïðèðіñò ñêëàäàâ áëèçüêî 0,7 %; ó 1976–
1980 ðð. – 0,4 %; ó 1981–1985 ðð. – 0,3 %. ÓÐÑÐ çà ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì 
íàñåëåííÿ ïîñіäàëà 12-òå ìіñöå ñåðåä 15 ðåñïóáëіê ÑÐÑÐ. Â îêðåìèõ îáëàñòÿõ 
çàôіêñîâàíî ïðîöåñ äåïîïóëÿöії (ïåðåâèùåííÿ ñìåðòíîñòі íàä íàðîäæóâàíіñòþ).

 Депопуляція відбувалася в сільській місцевості Полтавської (з 1969 р.), Сумської і 
Чернігівської (з 1970 р.), Кіровоградської (з 1972 р.) областей.

В. Степанов. Одна 
дитина – добре, 
дві – краще! (1968)

?  Про що, на вашу думку, інформує соціальний плакат? Які процеси в радянському 
суспільстві спонукали владу до означених у плакаті закликів?

Çìіíè ó âіêîâіé ñòðóêòóðі íàñåëåííÿ ïîçíà÷åíî òàêèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè: 1) çìåíøóâàëàñÿ êіëüêіñòü ìîëîäі, îñîáëèâî â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі; 
2) ñïîñòåðіãàëèñÿ ïðîöåñè çàãàëüíîãî ñòàðіííÿ ñîöіóìó: ó ñåëàõ çáіëüøóâàëàñÿ 
êіëüêіñòü ëþäåé ïîõèëîãî âіêó (1959 ð. – 15 %; ñåðåäèíà 1970-õ ðð. – 23 %).

Âіäáóëèñÿ іñòîòíі òðàíñôîðìàöії â òåðèòîðіàëüíіé ñòðóêòóðі. Óêðàїíà 
ñòàëà ìіñüêîþ íàöієþ: ó 1965 ð. ÷èñåëüíіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ñêëàäàëà 
51 %, ó 1965 ð. – 65 %. Îñíîâíó ðîëü ó ôîðìóâàííі ìіñüêîãî íàñåëåííÿ 
ÓÐÑÐ âіäіãðàâàëè ìіãðàöіéíі ïðîöåñè, ÿêі ìàëè ÿê ñòèõіéíèé õàðàêòåð, 
òàê і äåðæàâíî-ñòèìóëþâàëüíèé.

?  Використовуючи карти 4, 5 (с. 218, 219), порівняйте зміни у складі міського / сіль-
ського населення в області, де ви проживаєте. У яких областях України зафіксовано 
найвищий рівень урбанізації? Чому?

Ó êіëüêіñíèõ ïîêàçíèêàõ âòðàòè ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ â 1959–1977 ðð. 
ñòàíîâèëè 3,3 ìëí îñіá. Öå âіäáóëîñÿ ÷åðåç çíèæåííÿ ïðèðîäíîãî ïðè-
ðîñòó, àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі ïåðåòâîðåííÿ, ìіãðàöіþ äî ìіñò, îð-
ãàíіçîâàíі ïåðåñåëåííÿ ñåëÿí іç çàõіäíèõ і ñõіäíèõ îáëàñòåé ó ïіâäåííі 
ðàéîíè ðåñïóáëіêè òà íà öіëèííі çåìëі Êàçàõñòàíó.

Ðåàëіçàöіÿ ðàäÿíñüêèì óðÿäîì ïëàíó ïîáóäîâè áåçêëàñîâîãî ñóñïіëü-
ñòâà øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ñîöіàëüíîї îäíîðіäíîñòі (âèðіâíþâàííÿ îñâіò-
íüîãî ðіâíÿ, óíіôіêàöіÿ ðîçìіðіâ ñåðåäíüîї çàðîáіòíîї ïëàòè ñóñïіëüíèõ 
ãðóï òîùî) âèÿâèëàñÿ íåäîñòàòíüî åôåêòèâíîþ.

 Американський дослідник А. Інкелес спробував схарактеризувати радянське су-
спільство крізь призму його соціального устрою. Автор нарахував у радянському 
суспільстві 10 соціальних груп. До інтелігенції зарахував такі підгрупи: 1) прав-

ляча еліта (вищі партійні чиновники, урядовці, провідні вчені, окремі артисти та письмен-
ники), 2) вища інтелігенція (середня ланка вищезгаданих категорій, провідні технічні 
спеціалісти), 3) звичайна інтелігенція (більшість професійних груп, чиновники, управлінці 
малих підприємств, молодші військові офіцери тощо), 4) службовці. Робітничий клас 
складався з: 5) робітничої «аристократії» (робітники вищої кваліфікації), 6) середніх ро-
бітників, 7) малозабезпечених робітників, 8) робітників концентраційних таборів. Селяни 
теж мали свої відмінності: 9) багаті селяни та 10) звичайні селяни.

?  Який підхід застосовано у пропонованому поділі радянського суспільства на 
групи? Які суспільні групи перебували на верхніх щаблях, а які – на нижніх? До якої 
з груп зараховано радянську номенклатуру? 
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2/3 ïåðåìіùåíü ó ðåñïóáëіöі – íàáіð ðîáіòíèêіâ äëÿ ïðîìèñëîâîñòі òà áó-
äіâíèöòâà

çíà÷íèé âіäñîòîê – ïåðåїçä ìîëîäі äî ìіñòà íà íàâ÷àííÿ, ç íàñòóïíèì âëà-
øòóâàííÿì íà ðîáîòó

íàéâèùà ïëèííіñòü íàñåëåííÿ: Äíіïðîïåòðîâñüêà, Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà 
îáëàñòі; çíà÷íèé ðóõ – Êèїâ, Ëüâіâñüêà, Îäåñüêà, Õàðêіâñüêà, Êðèìñüêà 
îáëàñòі

ìіãðàöіéíі âòðàòè ðåñïóáëіêè: îáìіí íàñåëåííÿì іç Çàõіäíîñèáіðñüêèì і 
Äàëåêîñõіäíèì åêîíîìі÷íèìè ðåãіîíàìè

íàéáіëüø ìîáіëüíі ãðóïè: ïåðåâàæíî íåîäðóæåíі ÷îëîâіêè, іç ñåðåäíüîþ 
ñïåöіàëüíîþ òà çàãàëüíîþ ñåðåäíüîþ îñâіòîþ; æіíêè-ìіãðàíòêè: ó ðàçі ïî-
øóêó ðîáîòè çà ñïåöіàëüíіñòþ òà ó çâ’ÿçêó ç îäðóæåííÿì

îñíîâíèé íàïðÿì ãåîãðàôі÷íîї ìîáіëüíîñòі – ìіñòà: 33 % ïðèáóëèõ ó ìіñòà 
áóëè іç ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі; ðåøòà – ïåðåїæäæàëè ç ìіñòà äî ìіñòà, ó ñåëî 
ïîâåðòàëàñÿ íåçíà÷íà ÷àñòêà

?  Сформулюйте висновок про міграційні процеси в республіці. Наведіть приклади, 
як міграції впливали на зміни в соціальному статусі населення.

І. Задорожний. Мої земляки (1963–1965)

?  Які групи населення сільського соціуму представив художник на репродукції кар-
тини? Чи є відмінності в соціальному статусі зображених осіб? Які гендерні, вікові, 
професійні характеристики сільського соціуму?

Óïðîäîâæ äðóãîї ïîëîâèíè 1960-õ – ïåðøîї ïîëîâèíè 1980-õ ðð. âіäáó-
ëèñÿ çìіíè â ñîöіàëüíіé ñòðóêòóðі óêðàїíñüêîãî ñåëà. Çìåíøèëàñÿ êіëü-
êіñòü êîëãîñïíèêіâ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ÷àñòèíè íàñåëåííÿ â іíøі ãðóïè, 
ùî ïîâ’ÿçàíî:  ç ðåîðãàíіçàöієþ êîëãîñïíîãî âèðîáíèöòâà â ðàäãîñïíå 
(êîëãîñïíèêè àâòîìàòè÷íî ñòàâàëè ðîáіòíèêàìè);  ìіãðàöіÿìè òà çìі-
íàìè â ðîçâèòêó іíôðàñòðóêòóðè (çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі êîëãîñïíèêіâ 
ïðèçâîäèëî äî çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі ÷îëîâіêіâ-ðîáіòíèêіâ òà æіíîê-ñëóæ-
áîâöіâ).

Îñíîâíі ïðè÷èíè âіäòîêó іç ñåëà: âàæêі óìîâè ïðàöі, її ñåçîííèé õàðàê-
òåð, íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü, íåçàáåçïå÷åíіñòü îáëàøòîâàíèì æèòëîì, 
âåëèêà ðіçíèöÿ â îïëàòі ïðàöі ïðàöіâíèêіâ ïðîìèñëîâîñòі òà ñіëüñüêîãî 
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ãîñïîäàðñòâà, âіäñòàâàííÿ â òîðãîâîìó, ìåäè÷íîìó, êóëüòóðíî-ïîáóòîâîìó 
îáñëóãîâóâàííі òà áëàãîóñòðîї ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.

Ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñòі â 1950–1960-õ ðð. ñïðè÷èíèâ çðîñòàííÿ ÷èñåëü-
íîñòі ðîáіòíèêіâ. Öåé ïðîöåñ ïðîäîâæóâàâñÿ і â íàñòóïíі äåñÿòèëіòòÿ.

Ñêëàäàþ÷è ñîöіàëüíèé ïîðòðåò ðîáіòíèêіâ, ñëіä óðàõîâóâàòè íèçêó 
ôàêòîðіâ. Ïîïîâíåííÿ ðÿäіâ ðîáіòíèêіâ âіäáóâàëîñÿ êіëüêîìà øëÿõàìè: 
ïіñëÿ íàâ÷àííÿ â ñèñòåìі ÔÇÍ (ìîëîäü), çà îðãíàáîðàìè (íàé÷àñòіøå íå-
îäðóæåíі ÷îëîâіêè); ó ðåçóëüòàòі øòó÷íîãî ïåðåòâîðåííÿ êîëãîñïіâ ó ðàä-
ãîñïè. Çìіíà ñòàòóñó íå îçíà÷àëà îòðèìàííÿ ðіâíîöіííèõ óìîâ ïðàöі òà її 
îïëàòè. Îäíі ðîáіòíèêè ïðàöþâàëè â àãðàðíîìó ñåêòîðі åêîíîìіêè, іíøі – 
ó ïðîìèñëîâîñòі. Íà ñîöіàëüíèé ñòàòóñ âïëèâàëè íàÿâíіñòü ó ðîáіòíèêіâ 
êâàëіôіêàöії òà íàïðÿìè éîãî ñïåöіàëіçàöії. Íàÿâíіñòü ðіâíîöіííèõ óìîâ 
òàêîæ çàëåæàëà âіä ïîòðåá і ìîæëèâîñòåé ïіäïðèєìñòâ âïðîâàäæóâàòè 
çäîáóòêè ÍÒÐ. Îñêіëüêè áіëüøіñòü ãàëóçåé ðîçâèâàëàñÿ åêñòåíñèâíèì 
øëÿõîì, çáіëüøåííÿ ïðîäóêöії çàëåæàëî âіä çáіëüøåííÿ ÷èñåëüíîñòі òðó-
äîâîãî ðåñóðñó.

Íà ïðèêëàäі ðîáіòíè÷èõ ïðîôåñіé ìîæåìî ñïîñòåðіãàòè òàêå ÿâèùå, ÿê 
ôåìіíіçàöіÿ ïåâíèõ ïðîôåñіé. Îçíà÷åíó ãðàäàöіþ âàðòî âðàõîâóâàòè, òîìó 
ùî æіíîê ÷àñòî çàäіþâàëè â òèõ ãàëóçÿõ, äå îïëàòà ïðàöі áóëà íèæ÷îþ. Äî 
òîãî æ ÷îëîâіêè ìàëè øèðîêèé äîñòóï äî ñôåðè óïðàâëіííÿ ïіäïðèєì-
ñòâàìè (âіäñîòîê æіíîê ó öіé ñôåðі áóâ äóæå íèçüêèé).

Ìіçåðíі çàõîäè ç òåõíіêè áåçïåêè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çà âіäñóòíîñòі 
êîìïëåêñíîãî âïðîâàäæåííÿ ðîçðîáîê ç åêîëîãі÷íîãî çàõèñòó, íåãàòèâíî 
ïîçíà÷àëèñÿ íà çäîðîâ’ї ðîáіòíèêіâ. Ïðîìèñëîâі ðåãіîíè øâèäêèìè òåì-
ïàìè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà çîíè åêîëîãі÷íîãî ëèõà.

Çðіâíÿëіâêà â îïëàòі ïðàöі áóëà ñëàáêèì ñòèìóëîì äëÿ ïîëіïøåííÿ åôåê-
òèâíîñòі ïðàöі ðîáіòíèêіâ. Äëÿ âèïðàâëåííÿ ñèòóàöії âèêîðèñòîâóâàëè òàêі 
ìåòîäè: ïàðòіéíі îñåðåäêè ïіäïðèєìñòâ àêòèâíî çàëó÷àëè ðîáіòíèêіâ äî ãðî-
ìàäñüêî-ïîëіòè÷íîї ðîáîòè, êîíòðîëþâàëè ïðîâåäåííÿ ñîöçìàãàíü, іíіöіþ-
âàëè ïðèєäíàííÿ äî ðóõó âèíàõіäíèêіâ і ðàöіîíàëіçàòîðіâ.

Çà âñіõ ñóïåðå÷íîñòåé ñèñòåìè ñîöіàëüíèé ñòàòóñ ðîáіòíèêà áóâ ïðèâàá-
ëèâèé äëÿ íàñåëåííÿ. Ìіíіìàëüíèé ðîçìіð ïåíñії ðîáіòíèêà íàïðèêіíöі 
1970-õ ðð. áóâ ìàéæå óäâі÷і áіëüøèé âіä ñåðåäíüîї ïåíñії êîëãîñïíèêà. 
Ìàòåðіàëüíà âèíàãîðîäà ïðàöі òåæ áóëà â ðàçè âèùîþ. Ðîáіòíèêè ìàëè 
äîñòóï äî ðіçíîìàíіòíîї іíôðàñòðóêòóðè ìіñòà òà ÷àñòî ïðàöþâàëè íà ïіä-
ïðèєìñòâàõ, ÿêі íàäàâàëè ñâîїì ïðàöіâíèêàì ðіçíîãî ðîäó ñîöіàëüíі ïî-
ñëóãè.

Ïðèєäíàííÿ äî ïðîøàðêó іíòåëіãåíöії âіäáóâàëîñÿ êіëüêîìà ñïîñî-
áàìè. Ïî-ïåðøå, ôîðìóâàëèñÿ ñïàäêîâі äèíàñòії (ëіêàðіâ, ó÷èòåëіâ, àðòèñ-
òіâ òîùî), ïî-äðóãå, çáіëüøóâàëàñÿ ïèòîìà âàãà òèõ îñіá, ÿêі ìàëè âèùó ÷è 
ñåðåäíþ ñïåöіàëüíó îñâіòó. Âèùà îñâіòà áóëà ãàðàíòîì ìàòåðіàëüíîї çàáåç-
ïå÷åíîñòі òà ñîöіàëüíîї ïîçèöії: ïîêàçíèêè ïî ñåðåäíіé ñïåöіàëüíіé îñâіòі – 
ґåíäåðíî íåéòðàëüíі, ó âèùіé – âіä÷óâàëàñÿ ÷îëîâі÷à ïðåðîãàòèâà. Íà 
1 òèñ. îñіá âèùó îñâіòó ìàëè 47 ÷îëîâіêіâ і 34 æіíêè. Îòðèìàííÿ âèùîї 
îñâіòè äîçâîëÿëî ìîëîäèì ëþäÿì іç ñåëÿíñüêèõ, ðîáіòíè÷èõ ðîäèí âëèâà-
òèñÿ äî ëàâ іíòåëіãåíöії. Íà ìîëîäü, âèõîâàíó íà іäåÿõ «çàãàëüíîíàðîäíîї 
äåðæàâè», ïîêëàäàëîñÿ çàâäàííÿ â òàêîìó ñàìîìó äóñі ôîðìóâàòè ñâіòî-
ãëÿä íàñòóïíèõ ïîêîëіíü. Ïðîòå òіé ÷àñòèíі іíòåëіãåíöії, ÿêà ïðîÿâëÿëà 
íåçãîäó ç îôіöіéíîþ äîêòðèíîþ ïàðòії, çîêðåìà â ïèòàííі àñèìіëÿöії, çðî-
ñіéùåííÿ Óêðàїíè, ïîðóøåííі ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí, äîâåëîñÿ çàçíàòè 
äèñêðåäèòàöії, óâ’ÿçíåíü, іäåîëîãі÷íîãî òèñêó.
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Îñîáëèâèé ïðèâіëåéîâàíèé ñòàòóñ ìàëà ðàäÿíñüêà íîìåíêëàòóðà. Õà-
ðàêòåðíîþ îçíàêîþ óïðàâëіíöіâ äåðæàâíî-ïàðòіéíèõ îðãàíіâ áóëà ñòàíîâà 
çàìêíåíіñòü, ùî ïðèçâåëî äî óòâîðåííÿ ìіöíèõ íîìåíêëàòóðíèõ ãðóï. Ñî-
öіàëüíèé ïðåñòèæ ïàðòіéíî-ðàäÿíñüêîї íîìåíêëàòóðè âèçíà÷àâñÿ áëèçü-
êіñòþ äî âëàäè òà ñèñòåìè ðîçïîäіëó äåôіöèòíèõ òîâàðіâ і ïіäêðіïëþâàâñÿ 
ìàòåðіàëüíèìè ñòàòêàìè.

 Незважаючи на декларовані емансипаторські проекти, радянська влада не на-
магалась послідовно втілювати в життя принципи ґендерної рівності. Жінка, жі-
ноча праця – усе це було ресурсом, який влада використовувала по-різному в 

різні періоди історії. Більш того, влада ніколи не була насправді зацікавленою в залу-
ченні жінок до політики. Депутатки, стахановки, директорки тільки прикрашали фасади і 
слугували візерунками на будівлі «нового суспільства». Влада, що створила умови для 
працевлаштування жінок, насправді вирішувала власні проблеми. Контракт «матері, 
що працює» не змінював патріархальності радянської держави… жінки ставали тими 
 самими людьми, яким були делеговані функції організації повсякдення. У цьому «делегу-
ванні» дивним чином поєднувались як традиційні практики (жінка – «берегиня домаш-
нього вогнища»), так і практики радянської квазіемансипації (жінка – постачальниця, 
годувальниця тощо).

О. Стяжкіна, історикиня

?  Висловте власне розуміння місця жінки в радянському суспільстві. Чи можна гово-
рити про наявність ґендерної рівності?

 1. Знайдіть у мережі Інтернет проект «Сильні українки» та ознайомтеся з біографі-
ями жінок, що змінювали світ навколо себе. 2. Напишіть есе про жінок – ваших 
землячок, які гідні того, щоб їх пам’ятали. Критерії вибору можуть бути різними: 

родина / громада / робочий колектив / країна / діаспора / світ. 3. Зробіть висновок про те, 
які особисті риси притаманні людям, що змінюють світ.

2. Зміни в національній структурі
Çà ñêëàäîì ìåøêàíöіâ ÓÐÑÐ áóëà áàãàòîíàöіîíàëüíîþ ðåñïóáëіêîþ, ó 

ÿêіé îñíîâó âñіõ ñóñïіëüíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ñêëàäàëè óêðàїíöі. Àáñî-
ëþòíà ÷èñåëüíіñòü ïåðåâàæàííÿ óêðàїíöіâ ïðîñòåæóâàëàñÿ íà âñіé òåðèòî-
ðії Óêðàїíè, çà âèíÿòêîì Êðèìó. Íàéâèùі ïîêàçíèêè âіäíîñíîї ÷èñåëüíîñòі 
óêðàїíöіâ áóëè â çàõіäíîìó ðåãіîíі.

Óïðîäîâæ 1960–1980-õ ðð. âіäáóâàëèñÿ çìіíè, ùî ïîçíà÷èëèñÿ íà ñòðóê-
òóðі íàñåëåííÿ ðåñïóáëіêè. Ïàðòіéíî-ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî, ðåàëіçîâó-
þ÷è íèçêó åêîíîìі÷íèõ ïðîåêòіâ (іíäóñòðіàëіçàöіÿ, óðáàíіçàöіÿ, ìіãðàöії), 
öіëåñïðÿìîâàíî âèêîðèñòîâóâàëî їõíі ìîæëèâîñòі äëÿ çäіéñíåííÿ åòíîäå-
ìîãðàôі÷íèõ çìіí ó ðåñïóáëіöі.

Ìіëüéîíè óêðàїíöіâ, ÿêі âèїõàëè çà ìåæі ðåñïóáëіêè íà ïîñòіéíó àáî 
òèì÷àñîâó ðîáîòó, ðóñèôіêóâàëèñÿ. Ìіëüéîíè ðîñіÿí, ÿêі ïðèїæäæàëè â 
Óêðàїíó, ïîëåãøóâàëè êîìïàðòії çðîñіéùåííÿ ðåñïóáëіêè. Àñèìіëÿöіé-
íèé òèñê íà óêðàїíöіâ íàáóâ ìàñøòàáíîñòі é ñòàâ âñåïðîíèêíèì ó 1960–
1980-òі ðð.

 Перебування росіян в Україні не складало для них якихось проблем. Вони завжди 
залишалися «першими серед рівних», відчуваючи себе не національністю, націо-
нальною меншиною, а нацією, носіями високої історичної місії. У силу свого до-

мінуючого становища у них не було відчуття іншонаціонального середовища. Для них 
взагалі була характерна слабка адаптація до мови і культури національної більшості. Та 
в дійсності вона була й не потрібною: національно-російська двомовність (як перехідний 
етап до російської одномовності), престижність «російської» освіти, переваги у всіх сфе-
рах російської мови знімали проблему знання української.

В. Даниленко, історик
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Формуємо компетентності

Хронологічну. Синхронізуйте економічну політику радянської держави та 
демографічні зміни у структурі суспільства.

Просторову. Ознайомтеся з картою 3 (с. 217). Сформулюйте висновок про 
наслідки для України радянської політики зросійщення. Схарактеризуйте дина-
міку за роками, порівняйте її в різних областях.

Логічну. Чим відрізняється поділ на соціальні групи в радянські часи від су-
часної структури українського суспільства? До якої групи належите ви? Схарак-
теризуйте групу, до якої належали ваші однолітки у другій половині 1960-х – пер-
шій половині 1980-х рр.

Аксіологічну. «Поява на Україні великих мас російського населення (від-
ставні офіцери, відставні працівники КГБ та інші привілейовані категорії грома-
дян), які селяться в містах і захоплюють усі вигідні посади, роботи і професії, 
призводить до того, що корінне українське населення відтискається на низько-
оплачувані роботи чорноробів, санітарів, двірників, грузчиків, будівельних та 
сільгоспробітників. Таке безцеремонне заселення відвічних українських земель 
не обіцяє нічого, крім національної ворожнечі» (С. Караванський, дисидент, 
1967). Сформулюйте висновок: «Я схиляюся до думки, що в період другої поло-
вини 1960-х – першої половини 1980-х рр. в Українській РСР відбувалися штучні 
(або природні) процеси зросійщення населення». Аргументуйте.

Мовленнєву. Назвіть, на які групи поділялося українське радянське суспіль-
ство в 1960–1980-х рр. Схарактеризуйте одну з груп (на вибір). Для ілюстрації 
розповіді дізнайтеся про життя в радянський час у близьких чи знайомих.

 § 17. Посилення інтелектуальної опозиції радянській 
системі

1. Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби
Â óêðàїíñüêîìó äèñèäåíòñüêîìó ðóñі âèîêðåìëþþòü òðè òå÷ії: íàöіî-

íàëüíî-âèçâîëüíó, ðåëіãіéíó, ïðàâîçàõèñíó.
Ïðåäñòàâíèêè óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó (íàöіî-

íàëüíî îðієíòîâàíå äèñèäåíòñòâî) çàñóäæóâàëè øîâіíіçì, іìïåðñüêó 
ïîëіòèêó öåíòðó, çðîñіéùåííÿ, âèñòóïàëè íà çàõèñò ïðàâ і ñâîáîä óñіõ íà-
ðîäіâ òà çà їõíþ ñïіâïðàöþ â áîðîòüáі çà óìîâè æèòòÿ, ãіäíі öèâіëіçîâà-
íîãî ñâіòó, ñòâîðåííÿ ñóâåðåííîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ôîðìè ãðîìàäñüêîãî 
ïðîòåñòó:
 іíòåëåêòóàëüíèé îïіð ÷åðåç ñòâîðåííÿ òà ïîøèðåííÿ çà äîïîìîãîþ ñàì-

âèäàâó îðèãіíàëüíèõ ïóáëіöèñòè÷íèõ, ïðîçîâèõ, ïîåòè÷íèõ òâîðіâ, ó 
ÿêèõ ðіøó÷å âèêðèâàëèñÿ ñåðéîçíі âàäè ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà;

 íåðåãëàìåíòîâàíі êóëüòóðíі іíіöіàòèâè (ïîäâèæíèöüêà äіÿëüíіñòü 
Ë. ßùåí êà, І. Ãîí÷àðà, À. Ãîðñüêîї òà іí., ðîçáóäîâà íåïіäêîíòðîëüíèõ 
îðãàíàì âëàäè íåîôіöіéíèõ ìóçåїâ, íåôîðìàëüíèõ îá’єäíàíü);

 ñòâîðåííÿ îðãàíіçàöіéíèõ ñòðóêòóð äëÿ áîðîòüáè ç іñíóþ÷èì äåðæàâ-
íèì і ñóñïіëüíèì ëàäîì.
Îñíîâíîþ іäåєþ ðåëіãіéíîãî äèñèäåíòñòâà áóëî ïðàãíåííÿ âіðÿí ðåà-

ëіçóâàòè ïðàâî íà ñâîáîäó ñîâіñòі. Âèíèêëî ó âіäïîâіäü íà àíòèöåðêîâíó 
êàìïàíіþ äðóãîї ïîëîâèíè 1950-õ – ïî÷àòêó 1960-õ ðð., ùî ñóïðîâîäæóâà-
ëàñÿ ôîðñîâàíèì ïîäîëàííÿì ðåëіãіéíîñòі, àäìіíіñòðàòèâíèì âòðó÷àííÿì 
ó äіÿëüíіñòü ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé. Ôîðìè äіÿëüíîñòі:

 § 17. Посилення інтелектуальної опозиції радянській 
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 óòâîðåííÿ ñåðåä ïðåäñòàâíèêіâ ÐÏÖ òå÷іé, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè Ìîñêîâ-
ñüêîї ïàòðіàðõії òà äåðæàâíèõ îðãàíіâ;

 ñïðîáà ñòâîðèòè єäèíó íåçàëåæíó Óêðàїíñüêó öåðêâó;
 ñòâîðåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ öåðêîâíèõ êîìіòåòіâ;
 ïðàâîçàõèñíà äіÿëüíіñòü ñâÿùåíèêіâ, ïðîòåñòè âіðÿí ïðîòè ìàñîâîãî 

çàêðèòòÿ öåðêîâ і ìîíàñòèðіâ, íèùåííÿ ñâÿòèõ ìіñöü òîùî;
 ðóõ çà âіäíîâëåííÿ ÓÃÊÖ (ôóíêöіîíóâàííÿ íåçàðåєñòðîâàíèõ ðåëіãіé-

íèõ ãðîìàä).
Ïðàâîçàõèñíå äèñèäåíòñòâî âèíèêëî íà ґðóíòі íàöіîíàëüíî-âèçâîëü-

íîãî ðóõó òà îïîçèöіéíîãî êîìóíіñòè÷íіé іäåîëîãії іíàêîäóìñòâà, ïîñòàâ-
ëåíîãî òîòàëіòàðíîþ äåðæàâîþ ïîçà çàêîíîì, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâà 
ëþäèíè (Ë. Ëóê’ÿíåíêî, Ì. Ðóäåíêî, Î. Áåðäíèê, І. Êàíäèáà òà іí.)

Îêðåìå ìіñöå â ëіòîïèñі îïîçèöіéíîãî ðóõó â Óêðàїíі ïîñіäàþòü ðóõè 
íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí:
 êðèìñüêîòàòàðñüêèé – áîðîòüáà êðèìñüêèõ òàòàð çà ïîâåðíåííÿ íà іñ-

òîðè÷íó áàòüêіâùèíó. Ôîðìè ïðîÿâó: àêöії, ñïðÿìîâàíі íà çáåðåæåííÿ 
ñàìîáóòíîñòі, ìîâè, êóëüòóðè, ìàñîâі âòå÷і іç ñïåöïîñåëåíü, ïîðóøåííÿ 
ðåæèìó їõíüîãî ôóíêöіîíóâàííÿ òà іí.; 

 єâðåéñüêèé – ïðåäñòàâëåíèé äâîìà îñíîâíèìè òå÷іÿìè: «åìіãðàöіéíè-
êіâ» і «êóëüòóðíèêіâ».

 1. Знайдіть у мережі Інтернет матеріали віртуального музею «Дисидентський рух 
в Україні» та ознайомтеся з ними або перегляньте відеофільм «Олег Бажан про 
ди сидентський рух 1960–1980-х рр. в Україні» (на вибір). 2. Використайте інфор-

мацію з названих джерел для підготовки навчального проекту «Права людини в СРСР: 
декларації та реальність».

2. Активізація дисидентського руху
Іç ñåðåäèíè 1960-õ і âïðîäîâæ 1970-õ ðð. ðîçãîðòàєòüñÿ äðóãèé åòàï äè-

ñèäåíòñüêîãî ðóõó â Óêðàїíñüêіé ÐÑÐ. Äèñèäåíòè çîñåðåäæóþòü óâàãó ïå-
ðåäóñіì íà çàõèñòі ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí, ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóöіÿìè 
ÑÐÑÐ òà ÓÐÑÐ. Ðîçâèòîê ïðàâîçàõèñíîãî ðóõó â ÓÐÑÐ áóâ ñïðè÷èíåíèé 
ïîëіòèêîþ ðàäÿíñüêîї âëàäè, ÿêà ñïðÿìîâóâàëàñÿ íà çãîðòàííÿ ïðîöåñó 
äåñòàëіíіçàöії òà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ óòèñêàìè іíàêîäóìöіâ.

Íàéáіëüø ðåçîíàíñíîþ ñïðàâîþ äèñèäåíòіâ ïіñëÿ ìіòèíãó ïðîòåñòó 
ïðîòè ïåðåñëіäóâàíü âëàäîþ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії (4 âåðåñíÿ 1965 ð.) 
ïіä ÷àñ ïðåì’єðè ôіëüìó «Òіíі çàáóòèõ ïðåäêіâ» ñòàëà äåìîíñòðàöіÿ ïðàâî-
çàõèñíèêіâ ïіä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîöåñó íàä іíàêîäóìöÿìè Ì. Ãîðèíåì, Á. Ãî-
ðèíåì, Ì. Çâàðè÷åâñüêîþ, Ì. Îñàä÷èì (13–18 êâіòíÿ 1966 ð. â ì. Ëüâіâ). 
Íà ïіäòðèìêó ïіäñóäíèõ âèñòóïèëè І. Äðà÷, Ë. Êîñòåíêî, Ì. Õîëîäíèé, 
І. Âіëüäå, Ð. Áðàòóíü, Ð. Іâàíè÷óê, Ð. Ëóáêіâñüêèé, І. Äçþáà, Â. ×îðíîâіë 
òà іíøі ïðåäñòàâíèêè íàóêîâîї і òâîð÷îї іíòåëіãåíöії.

Óïðîäîâæ äðóãîї ïîëîâèíè 1960-õ ðð. ïðàâîçàõèñíèé ðóõ ðîçâèâàâñÿ ó 
âèãëÿäі іíäèâіäóàëüíèõ і êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí (ïåòèöіéíèõ 
êàìïàíіé) íà àäðåñó âèùîãî ïîëіòè÷íîãî êåðіâíèöòâà, ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàíіâ ç ìåòîþ çàõèñòó ñâîáîäè ñëîâà òà ïåðåêîíàíü, âèñëîâëåííÿ ïðîòåñòó 
ïðîòè ïîëіòè÷íèõ ïåðåñëіäóâàíü.

Ó «Ëèñòі 78-ìè» (ëèñòîïàä 1965 ð.) êіíîðåæèñåð Ñ. Ïàðàäæàíîâ, àâіà-
êîíñòðóêòîð Î. Àíòîíîâ, êîìïîçèòîðè Â. Êèðåéêî, Ï. Ìàéáîðîäà òà іí. 
âèìàãàëè âіä ÖÊ ÊÏÐÑ òà ÖÊ ÊÏÓ çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ «ëåíіíñüêèõ 
ïðèíöèïіâ ñîöіàëіñòè÷íîї äåìîêðàòії» òà âіäêðèòîãî ïóáëі÷íîãî ðîçãëÿäó 
êðèìіíàëüíèõ ñïðàâ, ïîðóøåíèõ ïðîòè іíàêîäóìöіâ.
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Íà ñòîðіíêàõ äîêóìåíòàëüíîї ìàøèíîïèñíîї êíèæêè «Ïðàâîñóääÿ ÷è ðå-
öèäèâè òåðîðó?» (1966) òà äîêóìåíòàëüíîї çáіðêè «Ëèõî ç ðîçóìó: ïîðòðåòè 
äâàäöÿòè “çëî÷èíöіâ”» (1967) Â. ×îðíîâіë íàìàãàâñÿ ðîçêðèòè ïðîòèïðàâ-
íèé ìåõàíіçì ïîëіòè÷íèõ ðåïðåñіé, ðîçïîâіñòè ïðî äîëþ ñâîїõ òîâàðèøіâ, 
ÿêі çà âëàñíі ïîãëÿäè îïèíèëèñÿ ó â’ÿçíèöÿõ і òàáîðàõ.

Ó «Ëèñòі 139» (áåðåçåíü 1968 ð.) ïðåäñòàâíèêè òâîð÷îї òà íàóêîâîї іíòå-
ëіãåíöії ó ñòðèìàíèõ ôîðìóëþâàííÿõ âèñëîâèëè ñòóðáîâàíіñòü ïðèäóøåí-
íÿì ç áîêó âëàäíèõ ñòðóêòóð ãðîìàäñüêîї àêòèâíîñòі òà ñîöіàëüíîї êðèòèêè 
â óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüñòâі.

Íàïðèêіíöі 1960-õ – ó 1970-õ ðð. óâàãó óêðàїíñüêèõ ïðàâîçàõèñíèêіâ 
ïðèâåðòàëè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíі çі ñâîáîäîþ åìіãðàöії, ñòàíîâèùåì ïîëі-
òè÷íèõ â’ÿçíіâ ó ÑÐÑÐ, áîðîòüáîþ «ðåïðåñîâàíèõ íàðîäіâ» çà ñâîї ïðàâà, 
ãîíіííÿì íà âіðÿí.

Áåçïåðñïåêòèâíіñòü ïåòèöіéíèõ êàìïàíіé, ðåïðåñèâíі äії âëàäíîãî ðå-
æèìó ïðîòè ó÷àñíèêіâ ðóõó ñïðè÷èíèëè âèêîðèñòàííÿ іíøèõ ôîðì ïðî-
òåñòó: ìіòèíãè â Êèєâі, îñîáëèâî ç ïðèâîäó âіäçíà÷åííÿ ÷åðãîâîї ðі÷íèöі 
ïåðåïîõîâàííÿ ïðàõó Ò. Øåâ÷åíêà â Óêðàїíі 22 òðàâíÿ; àêòè ñàìîñïà-
ëåííÿ, ÿêі çäіéñíèëè Â. Ìàêóõ, Î. Ãіðíèê, Ì. Áåðåñëàâñüêèé; ôîðìóâàííÿ 
ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé.

Ó òðàâíі 1969 ð. â Ìîñêâі ç іíіöіàòèâè Ï. ßêіðà òà Â. Êðàñіíà âèíèêëà 
«Іíіöіàòèâíà ãðóïà іç çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ÑÐÑÐ», äî її ñêëàäó óâіéøëè 
ïðàâîçàõèñíèêè ç Óêðàїíè Ã. Àëòóíÿí, Ë. Ïëþù òà àêòèâіñò êðèìñüêîòà-
òàðñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó Ì. Äæåìіëєâ.

Ó ãðóäíі 1971 ð. ó Ëüâîâі ç’ÿâèâñÿ «Ãðîìàäñüêèé êîìіòåò íà çàõèñò 
Í. Ñòðîêàòîї». Éîãî ó÷àñíèêè Â. ×îðíîâіë, І. Êàëèíåöü, Â. Ñòóñ òà іí. äî-
ìàãàëèñÿ çâіëüíåííÿ Í. Ñòðîêàòîї òà ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ïðîöåñó íàä 
óâ’ÿçíåíèì ïðàâîçàõèñíèêîì Ñ. Êàðàâàíñüêèì, її ÷îëîâіêîì.

1974 ð. â Ìîñêâі ñòâîðåíî ðàäÿíñüêó ñåêöіþ «Ìіæíàðîäíîї àìíіñòії» 
(ñåðåä ó÷àñíèêіâ – óêðàїíñüêèé ïèñüìåííèê Ì. Ðóäåíêî).

Íåâäîâçі ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ ÑÐÑÐ Çàêëþ÷íîãî àêòà Íàðàäè ç áåçïåêè і 
ñïіâðîáіòíèöòâà â Єâðîïі (Ãåëüñіíêі; ñåðïåíü 1975 ð.) ó ÑÐÑÐ ïî÷àâ ðîçãîðòà-
òèñÿ ãåëüñіíñüêèé ðóõ. Â Óêðàїíі éîãî áóëî ïðåäñòàâëåíî äіÿëüíіñòþ Óêðàїí-
ñüêîї ãðîìàäñüêîї ãðóïè ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ Ãåëüñіíñüêèõ óãîä (1976).

Композитор / композиторка. Створює музику до кіно-
фільмів, спектаклів, для колективів та індивідуальних ви-
конавців. Вільно орієнтується в музичних стилях і володіє 
музичними інструментами. Обирайте цю професію тільки 
в тому разі, якщо ви не можете жити без музики і саме до 
неї відчуваєте покликання. Платон Майборода

 Платон Майборода (1918–1989) – композитор, на-
родний артист, музично-громадський діяч. Співпра-
цював з поетами А. Малишком (пісню «Рідна мати 

моя» перекладено 18 мовами), М. Рильським, В. Сосюрою, 
М. Стельмахом, В. Бичком, Д. Луценком, В. Симоненком, 
писав твори на поезії Т. Шевченка й Лесі Українки. П. Май-
борода створив музику до 15 вистав Київського, Вінниць-
кого та Запорізького драматичних театрів.

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте фільм «Епоха Платона Майбороди». Як ви 
гадаєте, чому твори композитора увійшли до золотої скарбниці української музики?
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1978 ð. ãіðíè÷èé òåõíіê Â. Êëєáàíîâ ç ì. Ìàêіїâêà äëÿ çàõèñòó ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïðàâ òðóäÿùèõ çàñíóâàâ «Âіëüíó ïðîôñïіëêó».

Ó 1982 ð. âèíèêëà «Іíіöіàòèâíà ãðóïà çàõèñòó ïðàâ âіðóþ÷èõ і Öåðêâè», 
ÿêà ñïðÿìóâàëà ñâîþ äіÿëüíіñòü íà ëåãàëіçàöіþ çàáîðîíåíîї â ÑÐÑÐ ÓÃÊÖ.

Ñîþçíå òà ðåñïóáëіêàíñüêå êåðіâíèöòâî îôіöіéíî íå âèçíàâàëî íàÿâ-
íîñòі â êðàїíі îïîçèöії ðåæèìîâі òà õàðàêòåðèçóâàëî àêòèâіñòіâ-ïðàâî-
çàõèñíèêіâ íå ÿê îïîçèöіîíåðіâ, à ÿê «âіäùåïåíöіâ», «êðèìіíàëüíèõ 
çëî÷èíöіâ». Îäíèì ç іíñòðóìåíòіâ âëàäè â áîðîòüáі ç îïîçèöіéíèì ðóõîì 
áóëà ñóäîâà ïñèõіàòðіÿ. Ïðîòèñòîÿòè çëî÷èíàì êàðàëüíîї ïñèõіàòðії 
 íàâàæèëèñÿ ëіêàðі-ïðàâîçàõèñíèêè, çîêðåìà êèÿíèí Ñ. Ãëóçìàí (ïðîâіâ 
çàî÷íó ñóäîâî-ïñèõіàòðè÷íó åêñïåðòèçó âіäîìîãî ïðàâîçàõèñíèêà Ï. Ãðè-
ãîðåíêà, íàïðàâëåíîãî çà óõâàëîþ ñóäó 1970 ð. íà ïðèìóñîâå ëіêóâàííÿ) 
òà õàðêіâ’ÿ íèí À. Êîðÿãіí (ó ïðàöі «Ïàöієíòè ìèìîâîëі» ðîçêðèâ ìåõà-
íіçì âèêîðèñòàííÿ ïñèõіàòðії â áîðîòüáі ç іíàêîäóìñòâîì).

 За даними прокурора УРСР Ф. Глуха, серед притягнутих до кримінальної відпові-
дальності за проведення антирадянської агітації та пропаганди від 1967 р. до 
червня 1971 р. налічувалося 27 робітників, 30 службовців, 2 колгоспники, 3 учні, 

9 непрацюючих, 16 ув’язнених (усього 87 осіб).

 В Україні у другій половині 1950-х – у 1980-ті рр. існувала та протидіяла тоталітар-
ному режиму реальна опозиція, яка здійснювала велику різнопланову діяльність, 
спрямовану на демократизацію всіх сторін суспільного життя, піднесення держа-

вотворчих процесів, формування політичної і правової культури у співвітчизників.
О. Бажан, історик

?  Наведіть приклади для підтвердження висновків дослідника.

3. Іван Дзюба
Іâàí Äçþáà (íàðîäèâñÿ 1931 ð.) – ëіòåðàòóðîçíà-

âåöü, ïèñüìåííèê, ãðîìàäñüêèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷. 
Ïðàöþâàâ ó ðіçíèõ âèäàâíèöòâàõ. 1972 ð. çààðåøòîâà-
íèé і çàñóäæåíèé íà ï’ÿòü ðîêіâ ïîçáàâëåííÿ âîëі çà 
«àíòèðàäÿíñüêó äіÿëüíіñòü», çâіëüíåíèé ÷åðåç ïіâòîðà 
ðîêó, ðåàáіëіòîâàíèé 1991 ð. Îáñòîþâàâ ïðàâî óêðàїí-
ñüêîї ëіòåðàòóðè íà âіëüíó äóìêó і âëàñíèé åñòåòè÷-
íèé ïîøóê. Áàãàòî çðîáèâ äëÿ âіäíîâëåííÿ òà 
óòâåðäæåííÿ óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі.

Ó âåðåñíі–ãðóäíі 1965 ð. І. Äçþáà íàïèñàâ ïðàöþ 
«Іíòåðíàöіîíàëіçì ÷è ðóñèôіêàöіÿ?». Ñïèðàþ÷èñü íà 
ґðóíòîâíèé ôàêòîëîãі÷íèé ìàòåðіàë, àâòîð âèêðèâ 
 ïîëіòèêó ïðèäóøåííÿ íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíèõ іíòå-
ðåñіâ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ïîêàçàâ óòèñêè éîãî â åêî-
íîìі÷íіé, ïîëіòè÷íіé, êóëüòóðíіé, ìîâíіé òà іíøèõ ñôåðàõ. Ïðàöÿ І. Äçþáè 
ìàëà òðè àäðåñàòè: êîìïàðòіÿ, ðîñіéñüêà òà ðîñіéñüêîìîâíà іíòåëіãåíöіÿ â 
Óêðàїíі é ïîçà Óêðàїíîþ òà ìîëîäü, ÿêà ïîòðåáóâàëà ðîçóìіííÿ ñèòóàöії, 
ùîá îáðàòè ôîðìó äії (ïіäïіëëÿ ÷è ëåãàëüíèé îïіð).

Мовою джерел
Не секрет, що протягом останніх років в Україні щораз більше 

людей – особливо в середовищі молоді, як студентської, наукової і 
творчої, так частенько вже й робітничої – приходять до висновку…, 
що фактичне національно-політичне становище України не відповідає

Іван Дзюба
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її формально-конституційному державному становищу як Української 
Радянської Соціалістичної Республіки в Союзі інших соціалістичних 
республік, що стан української культури й мови викликає глибоку 
тривогу і т. д. Натомість їм відповіли терором, спочатку моральним, 
а тепер уже й фізичним. За останні два-три роки можна нарахувати 
не один десяток випадків репресій на цьому ґрунті. Десятки людей 
були покарані зняттям з роботи, виключенням з вузів, партійними та 
комсомольськими стягненнями тощо за участь чи причетність до тих 
чи інших справ, що довільно і пo-зловорожому кваліфікувалися як 
«націоналізм».

З листа І. Дзюби на ім’я Першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста 
та Голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького

?  Яку головну ідею, на вашу думку, намагався донести автор листа? На яку реакцію 
представників радянської влади він розраховував? Порівняйте ідеологічні орієнтири 
української радянської номенклатури й творчої інтелігенції.

Мовою джерел
Я тоді вважав, що нам потрібно отак відверто, чесно, сміливо, 

мужньо сказати, що ми вимагаємо того і того, на це ми маємо право 
за Конституцією і на ньому ми повинні стояти.

З інтерв’ю І. Дзюби

?  Наскільки виправданою та ефективною, на вашу думку, була форма боротьби, яку 
пропонував І. Дзюба своїм прикладом? Обґрунтуйте.

4. Михайло Брайчевський
Ìèõàéëî Áðàé÷åâñüêèé (1924–2001) – іñ-

òîðèê, àðõåîëîã, іñòîðіîñîô, ïîåò, ïðîçàїê. 
Àâòîð áëèçüêî 500 íàóêîâèõ ïðàöü. Íàóêîâі 
іíòåðåñè – çàðîäæåííÿ òà ñòàíîâëåííÿ ñõіä-
íîãî ñëîâ’ÿíñòâà, Êèїâñüêîї Ðóñі-Óêðàїíè òà 
êîçàöüêèõ ÷àñіâ. 1948 ð. çàêіí÷èâ Êèїâ-
ñüêèé óíіâåðñèòåò. 1955 ð. çàõèñòèâ êàíäè-
äàòñüêó äèñåðòàöіþ.

Äîñëіäæóâàâ ïàì’ÿòêè ðіçíèõ åïîõ âіä 
àíòè÷íîñòі äî ïіçíüîãî Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, áóâ 
àêòèâíèì ó÷àñíèêîì ïîëüîâèõ àðõåîëîãі÷-
íèõ äîñëіäæåíü.

Ç 1960 ð. ñïіâðîáіòíèê Іíñòèòóòó іñòîðії 
ÀÍ Óêðàїíè. Áóâ îäíèì ç іíіöіàòîðіâ ñòâî-

ðåííÿ â 1966 ð. Óêðàїíñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê іñòîðії òà êóëü-
òóðè. Ó 1968 òà 1972 ðð. çâіëüíÿâñÿ ç àêàäåìі÷íèõ Іíñòèòóòіâ іñòîðії òà 
àðõåîëîãії çà ãðîìàäñüêó äіÿëüíіñòü òà ïîøèðåííÿ ñàìâèäàâîì ñòàòòі «Ïðè-
єäíàííÿ ÷è âîçç’єäíàííÿ?» (1966). Óïðîäîâæ 1972–1978 ðð. íå ïðàöþâàâ çà 
ôàõîì, íà äðóê і öèòóâàííÿ çãàäàíîї ïðàöі áóëî íàêëàäåíî çàáîðîíó.

Êîæíà ç íàäðóêîâàíèõ ïðàöü àâòîðà ñòàâàëà ïîìіòíîþ âіõîþ â іñòîðè÷-
íіé íàóöі. Íàéâàæëèâіøі ç íèõ: «Êîëè і ÿê âèíèê Êèїâ» (1963), «Áіëÿ 
äæåðåë ñëîâ’ÿíñüêîї äåðæàâíîñòі» (1964), «Ïîõîäæåííÿ Ðóñі» (1968), 
«Óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñі» (1988), «Êîíñïåêò іñòîðії Óêðàїíè» 
(1998), «Ïîõîäæåííÿ ñëîâ’ÿíñüêîї ïèñåìíîñòі» (1998).

Михайло Брайчевський
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«Ïðèєäíàííÿ ÷è âîçç’єäíàííÿ?» – öå ґðóíòîâíå äîñëіäæåííÿ, ó ÿêîìó 
â÷åíèé ïîêàçàâ òåíäåíöіéíіñòü ðàäÿíñüêîї êîíöåïöії, ùî çàïåðå÷óâàëà ñà-
ìîñòіéíіñòü іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Ì. Áðàé÷åâñüêèé 
çàïðîïîíóâàâ òàêі âèñíîâêè ïðî íàñëіäêè Ïåðåÿñëàâñüêîї ðàäè 1654 ð. äëÿ 
Óêðàїíè:

Мовою джерел
1. Феодальні порядки були реставровані в повній мірі і в най-

жорстокіших формах повного і завершеного кріпосництва, що межувало 
з рабовласництвом. Усі соціально- економічні здобутки національно-
визволь ної війни були остаточно зведені нанівець.

2. Мануфактурне виробництво підупало; позбавлені самоврядування 
міста переживали занепад соціально-економічного життя.

3. Політична автономія України була ліквідована остаточно повніс тю 
в другій половині ХVІІІ ст.

4. Значний крок назад зроблено в сфері культурного життя.
5. Українська мова була заборонена ще на початку ХVІІІ с. спе-

ціальним указом Петра І, виданим у 1720 р., «дабы никакой розни 
и особого наречия не было».

Все це, звичайно, було наслідком не «возз’єднання двох братніх на-
родів», а класового зговору з російським царизмом української шляхти 
і старшини, яка заради своїх класових інтересів зрадила свою націо-
нальність, інтереси своєї країни, свого народу.

З праці М. Брайчевського «Приєднання чи возз’єднання?»

?  1. Оцініть текст документа з позиції представників різних груп українського су-
спільства. 2. Чому це дослідження було заборонене для публікації в офіційних рес-
пуб ліканських виданнях? Висновок аргументуйте.

Формуємо компетентності

Мовленнєву. Опишіть цілі та форми боротьби, які застосовували представ-
ники різних течій дисидентського руху.

Хронологічну. Складіть хронологію правозахисної діяльності дисидентів в 
УРСР.

Просторову. Досліджуючи архівні документи, історик О. Бажан підсумував: 
«Кримінальні справи, що знаходяться на зберіганні в архівах обласних управлінь 
СБУ, віддзеркалюють “географію” опозиційного руху. Своєрідними центрами іна-
комислення в 1970–1982-х рр. були Київ та Київська область, Дніпропетровська, 
Івано-Франківська, Луганська, Тернопільська, Одеська, Харківська, Донецька об-
ласті». 1. Використовуючи карту 5 (с. 219), висловте власне розуміння географії 
дисидентського руху. 2. На якому етапі і в якому форматі дисиденти вийшли за 
межі означеного ареалу?

Логічну. Аксіологічну. Проект (міні-кейс) «Студії боротьби за незалеж-
ність: від зброї до слова». 1. Розв’яжіть історичну задачу. Яке з тверджень, на 
вашу думку, правильне і чому?

1) Діяльність дисидентів є важливою складовою українського визвольного 
руху в боротьбі за незалежність України. 2) Діяльність дисидентів не мала істот-
ного впливу на процес здобуття Україною незалежності. 

2. Сформулюйте висновок про причини трансформації ук раїнського визволь-
ного руху від формату збройної боротьби до легітимної  громадсько-політичної 
діяльності. Порівняйте рушійні сили обох процесів.

Інформаційну. Висловте аргументовані судження щодо творчої та громад-
ської діяльності І. Дзюби і М. Брайчевського.
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 §  18. Діяльність Української громадської групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод (УГГ)

1. Виникнення Української громадської групи сприяння виконанню 
Гельсінських угод (УГГ)
 У серпні 1975 р. уряди 35 держав Європи і Північної Америки, у тому числі і уряд 

СРСР, підписали Гельсінські угоди, що були покликані закріпити нові відносини в 
Європі, існуючі кордони та забезпечити виконання в кожній з них високих принци-

пів демократії і прав людини.

9 ëèñòîïàäà 1976 ð. ãðóïà äèñèäåíòіâ ó Êèєâі îá’єäíàëàñÿ â Óêðàїíñüêó 
ãðîìàäñüêó ãðóïó ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ Ãåëüñіíñüêèõ óãîä. Ìåòà çàñíóâàííÿ 
ïðàâîçàõèñíîї íåôîðìàëüíîї ãðóïè – ñòåæèòè çà çäіéñíåííÿì Ãåëüñіíñüêèõ 
óãîä íà òåðèòîðії Óêðàїíè, çáèðàòè é ïîøèðþâàòè іíôîðìàöіþ ïðî ïîðóøåííÿ 
Ãåëüñіíñüêèõ óãîä, çìàãàòèñÿ çà îêðåìó, ñàìîñòіéíó ó÷àñòü Óêðàїíè â Ãåëü-
ñіíñüêèõ íàðàäàõ і â Ãåëüñіíñüêîìó ïðîöåñі. Ó÷àñíèêè ÓÃÃ âèçíà÷àëè, ùî 
ãîëîâíèé ìîòèâ їõíüîї äіÿëüíîñòі íå ïîëіòè÷íèé, à ãóìàíіòàðíî-ïðàâîâèé.

×ëåíè-çàñíîâíèêè ÓÃÃ: ïèñüìåííèê Ì. Ðóäåíêî (ãîëîâà), ïèñüìåííèê-
ôàíòàñò Î. Áåðäíèê, ïðàâîçàõèñíèêè òà êîëèøíі ïîëіòâ’ÿçíі Ë. Ëóê’ÿíåíêî, 
Î. Ìåøêî, Ï. Ãðèãîðåíêî, І. Êàíäèáà, ìіêðîáіîëîã Í. Ñòðîêàòà, іíæåíåð 
Ì. Ìàðèíîâè÷, іñòîðèê Ì. Ìàòóñåâè÷, ó÷èòåëü Î. Òèõèé. Ó íàñòóïíі ðîêè 
ñêëàä ó÷àñíèêіâ ÓÃÃ ïîïîâíþâàâñÿ.

Члени-засновники УГГ

?  Ідентифікуйте членів УГГ. Проаналізуйте соціальний і професійний склад групи.

×ëåíè ÓÃÃ â óìîâàõ ïåðåñëіäóâàíü і ñòåæåííÿ âèñòóïèëè ç íîâîþ êîí-
öåïöієþ ìàéáóòíüîї Óêðàїíè, ïіäãîòóâàëè é îïðèëþäíèëè äîêóìåíòè – äå-
êëàðàöії, ìåìîðàíäóìè, çàÿâè, ëèñòè. Ìàéæå âñі äîêóìåíòè áóëî ïåðåäàíî 
íà Çàõіä і îïóáëіêîâàíî ó âèäàâíèöòâі «Ñìîëîñêèï». Äî êіíöÿ 1980 ð. ÓÃÃ 
îïðèëþäíèëà 30 ìåìîðàíäóìіâ, äåêëàðàöіé, ìàíіôåñòіâ, çâåðíåíü òà іí-
ôîðìàöіéíèõ áþëåòåíіâ (âèäàâàëèñÿ ç 1978 p.).

Ç ãðóäíÿ 1976 ð. ïî÷àëèñÿ îáøóêè òà äîïèòè ÷ëåíіâ ÓÃÃ. Ó 1978–
1980-õ ðð. áóëî ðåïðåñîâàíî ìàéæå âñіõ ÷ëåíіâ-çàñíîâíèêіâ ãðóïè, àëå íà 
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їõíє ìіñöå éøëè íîâі é íîâі ëþäè. Âñòóï ó ãðóïó â êîæíîìó âèïàäêó áóâ 
ñâіäîìèì àêòîì õîðîáðîñòі é æåðòîâíîñòі: àäæå íîâîïðèéíÿòèé òðèìàâñÿ 
íà âîëі íåðіäêî ëі÷åíі òèæíі ÷è ìіñÿöі. 24 ÷ëåíè ãðóïè іç 41 áóëî çàñó-
äæåíî ó çâ’ÿçêó іç ÷ëåíñòâîì ó íіé. Âîíè âіäáóëè â òàáîðàõ, â’ÿçíèöÿõ, íà 
ïðèìóñîâîìó ëіêóâàííі, íà çàñëàííі ïîíàä 170 ðîêіâ.

Äî ñêëàäó ÓÃÃ âõîäèëè ëþäè ðіçíèõ ïîëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü, àëå âñі 
âîíè ñòîÿëè íà âèðàçíèõ óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëüíèõ ïîçèöіÿõ: äîêëàäàëè 
çóñèëü, ùîá äîíåñòè ñâіòó іíôîðìàöіþ ïðî òå, ÿê ïîðóøóþòüñÿ ïðàâà ëþ-
äèíè â Óêðàїíі. Ó öüîìó їì äîïîìàãàëè âàøèíãòîíñüêèé Êîìіòåò Ãåëüñіí-
ñüêèõ ãàðàíòіé äëÿ Óêðàїíè, âèäàâíèöòâî «Ñìîëîñêèï», Ñâіòîâèé êîíãðåñ 
âіëüíèõ óêðàїíöіâ, êîìіòåòè îáîðîíè óêðàїíñüêèõ ïîëіòâ’ÿçíіâ. ×ëåíè ÓÃÃ 
íіêîëè íå îãîëîøóâàëè ñàìîðîçïóñêó, âåëè áîðîòüáó â íàéñêëàäíіøèõ 
óìîâàõ.

 Вони [члени УГГ] починають випускати інформаційні бюлетені та меморандуми 
УГГ і розповсюджують, – зрозуміло, що дуже маленьким накладом – кілька десят-
ків екземплярів. Згодом ці ж бюлетені перетворилися в «тамвидав» – самвидав, 

що пішов на Захід і друкувався там у значно комфортніших умовах, а потім повертався в 
СРСР. Коли Українську Гельсінську групу повністю зруйнували, знов-таки виник вакуум, 
оскільки всі, хто міг бути активними самовидавцями, уже сиділи у в’язницях.

В. Кіпіані, журналіст та історик

?  Про які форми боротьби розповідає дослідник? Висловте своє ставлення до ді-
яльності дисидентів. Чи була вона, на вашу думку, результативною?

2. Самвидав
 Самвидав – це непідконтрольний державі засіб поширення позацензурної літера-

тури: заборонених художніх, філософських, суспільно-політичних творів вітчиз-
няних і зарубіжних авторів, передруків релігійних (богослужбових) книг, україн-

ських дореволюційних та еміграційних видань; заяв, петицій, клопотань, листів учасників 
національно-визвольного руху в Україні в 1960–1980-ті рр.

Ñàìâèäàâ ôàêòè÷íî áóâ іíñòðóìåíòîì äèñèäåíòñüêîї êîìóíіêàöії. Éîãî ïî-
ïóëÿðíіñòü ñâіä÷èëà, ùî ãðîìàäñüêіñòü ïîòðåáóâàëà àëüòåðíàòèâíèõ ìåäіà.

Ñàìâèäàâíà ëіòåðàòóðà 1960-õ ðð. ñòâîðþâàëàñÿ â êóñòàðíèé ñïîñіá: 
òâîðè ïåðåïèñóâàëèñÿ ïіä êîïіðêó, ôîòîêîïіþâàëèñÿ, ðîçìíîæóâàëèñÿ 
íà äðóêàðñüêèõ ìàøèíêàõ. Ãîòîâі ïðèìіðíèêè ïåðåäàâàëèñÿ ÷åðåç çíàéî-
ìèõ, îäíîäóìöіâ, ïîøòîþ, øëÿõîì àíîíіìíîãî ðîçïîâñþäæåííÿ. Öі âè-
äàííÿ äàâàëè ãðîìàäñüêîñòі ìîæëèâіñòü îçíàéîìèòèñÿ ç âіäìіííèìè âіä 
îôі öіéíîї іäåîëîãії ïîãëÿäàìè, ùî ïðîïîíóâàëèñÿ ó ôîðìі îðèãіíàëüíèõ 
ïðîçîâèõ, ïóáëіöèñòè÷íèõ, ïîåòè÷íèõ òâîðіâ, ó ÿêèõ âèêðèâàëèñÿ äåôîð-
ìàöії ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.

Іñòîðіþ ðîçâèòêó ñàìâèäàâó ïîäіëÿþòü íà òðè åòàïè:
1) «ëіòåðàòóðíèé» – ïîøèðåííÿ ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ і ëіòåðàòóðíî- 

êðèòè÷íèõ ñòàòåé, ÿêі ç ðіçíèõ ïðè÷èí áóëî íåìîæëèâî îïóáëіêóâàòè 
â Óêðàїíі (ïî÷àòîê 1960-õ ðð.). Ñåðåä ìàòåðіàëіâ – ïîçàöåíçóðíà ïîåçіÿ 
øіñòäåñÿòíèêіâ Â. Ñèìîíåíêà, Ë. Êîñòåíêî, Ì. Âіíãðàíîâñüêîãî, Â. Ñòóñà 
òà іí.;

2) «àíîíіìíèé» – ïîÿâà ïîëіòè÷íèõ ñòàòåé, ðîçïîâñþäæåííÿ àíîíіìíîї 
«âèêðèâàëüíîї» ïóáëіöèñòèêè (1963–1968). Çîêðåìà, ñòàòòі «Ñòàí і çà-
âäàííÿ óêðàїíñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó», «Óêðàїíñüêà îñâіòà â øîâіíіñòè÷-
íîìó çàøìîðçі», «Óðîêè іñòîðії» òà іí.;

3) «àâòîðñüêèé» – îïðèëþäíåííÿ äîêóìåíòіâ ïðîãðàìíîãî ïîëіòè÷íîãî 
õàðàêòåðó, ñóñïіëüíî âàæëèâèõ òåêñòіâ ç àâòîðñüêèìè ïіäïèñàìè (äðóãà 
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ïîëîâèíà 1960-õ – 1980-òі ðð.). Ó öåé ïåðіîä ïîøèðþâàëè ïðàöі Â. ×îðíî-
âîëà «Ëèõî ç ðîçóìó», «Ïðàâîñóääÿ ÷è ðåöèäèâè òåðîðó?», À. Àâòîðõàíîâà 
«Òåõíîëîãіÿ âëàäè», Ì. Áðàé÷åâñüêîãî «Ïðèєäíàííÿ ÷è âîçç’єäíàííÿ?», 
ïàìôëåòè Â. Ìîðîçà «Ðåïîðòàæ іç çàïîâіäíèêà іìåíі Áåðії», Є. Ñâåðñòþêà 
«Ç ïðèâîäó ïðîöåñó íàä Ïîãðóæàëüñüêèì», âèïóñêè ìîñêîâñüêîãî îïîçè-
öіéíîãî æóðíàëó «Õðîíèêà òåêóùèõ ñîáûòèé» òà іí.

 1965-й рік. Західна Україна в умовах підпілля, в «криївці», починає виходити сам-
видав – його видають уже не повстанці, а молоді люди, по суті, – діти покоління, 
яке воювало за Україну. І вони починають створювати журнал «Воля і Батьків-

щина», який протримався аж 16 номерів. Для умов підпілля це нереально величезна пе-
ріодичність, тому що більшість самвидавів навіть у більш благополучні часи мали 
набагато менше життя: три, два, п’ять, десять номерів… Поступово дійшли до людей, які 
друкували це видання, як результат – вони отримали величезні терміни… Так була зни-
щена група, яка називала себе «Український Національний Фронт».

В. Кіпіані, журналіст та історик

Ãîëîâíі òåìè, ÿêі ïîðóøóâàëè äîïèñóâà÷і ñàìâèäàâó: íàöіîíàëüíà ïî-
ëіòèêà â ÑÐÑÐ, ïðîáëåìà ôóíêöіîíóâàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè òà êóëüòóðè, 
ïðîÿâè àíòèðàäÿíñüêîãî îïîðó, ìàëîâіäîìà іíôîðìàöіÿ ïðî ïîëіòâ’ÿçíіâ і 
ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè â ÓÐÑÐ.

Ãåîãðàôіÿ ïîøèðåííÿ ñàìâèäàâíîї ëіòåðàòóðè – Êèїâ, Ëüâіâ, Òåðíîïіëü, 
Õàðêіâ, ×åðêàñè. Ó âèãîòîâëåííі òà òèðàæóâàííі ïîçàöåíçóðíîї ëіòåðà-
òóðè áðàëè ó÷àñòü Þ. Áàäçüî, І. Ñâіòëè÷íèé, À. Ãîðñüêà, І. Ãåëü, Á. Ãîðèíü, 
Ì. Ãîðèíü, Ì. Êîñіâ, Є. Êóçíåöîâà, Â. Ëіñîâèé, Ì. Ìàñþòêî, Є. Ïðîíþê, 
Â. Îâñієíêî, Ñ. Øàáàòóðà òà іí.

Іñíóâàâ öåðêîâíèé ñàìâèäàâ – ïîøèðþâàâñÿ ñåðåä âіðÿí íåçàðåєñòðîâà-
íèõ і çàáîðîíåíèõ âëàäîþ êîíôåñіé (єâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñòіâ, 
ï’ÿòèäåñÿòíèêіâ, àäâåíòèñòіâ ñüîìîãî äíÿ, єãîâіñòіâ, ãðåêî-êàòîëèêіâ).

 На кінець 1976 р. в Україні було видано понад 3 тис. документів самвидавної літе-
ратури як українських, так і російських дисидентів.

3. «Український вісник». «Смолоскип»
«Óêðàїíñüêèé âіñíèê» – ñàìâèäàâíèé ïåðіîäè÷íèé ëіòåðàòóðíî-ïóáëі-

öèñòè÷íèé і ïðàâîçàõèñíèé æóðíàë, ñòâîðåíèé ç іíіöіàòèâè Â. ×îðíîâîëà. 
Ïåðøèé âèïóñê âèéøîâ ó ñі÷íі 1970 ð. Ó ðîçïîâñþäæåííі æóðíàëó áðàëà 
àêòèâíó ó÷àñòü âåëèêà êіëüêіñòü äèñèäåíòіâ. Òàêîæ âèäàííÿ ïåðåäàâàëîñÿ 
çà êîðäîí. Ìàòåðіàëè ç «Óêðàїíñüêîãî âіñíèêà» áóëè îäíèì іç äæåðåë іí-
ôîðìàöії íà «Ðàäіî Ñâîáîäà» (ÑØÀ). Äèñèäåíòñüêà òåìà áóëà ïîïóëÿðíîþ 
òà ìàëà ïîïèò ñåðåä ñëóõàöüêîї àóäèòîðії. Ñàìå çà äîïîìîãîþ «Ðàäіî Ñâî-
áîäà» òåêñòè ÷àñîïèñó îòðèìàëè íàéáіëüøó àóäèòîðіþ.

Мовою джерел
«Український вісник» – містить без узагальнень інформацію про 

порушення свободи слова й інших демократичних свобід, гарантованих 
Конституцією, про судові та позасудові репресії на Україні, про по-
рушення національної суверенности (факти шовінізму й українофобії), 
про спроби дезінформувати громадськість, про становище українських 
політв’язнів по тюрмах і таборах, про різні акції протесту.

Із «Завдання Українського вісника» 
(Український вісник. – Вип. 1. – 1970. – С. 11).
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Æóðíàë äðóêóâàâ òåêñòè âіäîìèõ ëþäåé, çàáîðîíåíі ðàäÿíñüêîþ öåí-
çóðîþ, ïóáëіöèñòè÷íі òâîðè, ó ÿêèõ ïîðóøóâàëèñÿ ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі 
ïðîá ëåìè óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, íàâîäèëèñÿ êîíêðåòíі ïðèêëàäè ïåðå-
ñëіäóâàíü іíàêîäóìöіâ ç áîêó âëàäè, áàãàòî ç ÿêèõ ñüîãîäíі âèâ÷àþòü íà 
óðîêàõ óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.

Мовою джерел
На п’ятому числі «Український вісник» обірвався – його зупинили 

в середині 1971 року, бо пішли чутки про те, що ось-ось почнуться 
арешти, і сам Нікітченко мав розмову з Іваном Світличним і сказав: 
«Доки ви не були організовані, ми вас терпіли. Відтак, коли у вас 
з’явився журнал, ми вас терпіти не будемо». Вирішено було зупинити 
видання «Українського вісника», однак уже було пізно.

Зі спогадів В. Овсієнка, українського 
громадського діяча, члена УГГ

12 ñі÷íÿ 1972 ð. çààðåøòóâàëè âñіõ âіäîìèõ äèñèäåíòіâ: ó Êèєâі – І. Ñâіò-
ëè÷íîãî, Є. Ñâåðñòþêà, Â. Ñòóñà, Ë. Ïëþùà, Ç. Àíòîíþêà, òðîõè ïіçíіøå – 
І. Äçþáó òà іí.; ó Ëüâîâі – Â. ×îðíîâîëà, Ì. Îñàä÷îãî, І. Ãåëÿ, Ñ. Øàáàòóðó, 
І. Ñòàñіâ-Êàëèíåöü, òðîõè ïіçíіøå – І. Êàëèíöÿ òà іí. Íàñòóïíà õâèëÿ 
àðåøòіâ ïðîêîòèëàñÿ ó êâіòíі–òðàâíі 1972 ð. Ïî âñіé Óêðàїíі êіëüêà ñîòåíü 
ëþäåé áóëî çàòðèìàíî, âèãíàíî ç ðîáîòè, ç âèøіâ.

Âèäàâíèöòâî «Ñìîëîñêèï» іìåíі Â. Ñèìîíåíêà – ëіòåðàòóðíå âèäàâíè-
öòâî, çàñíîâàíå 1967 ð. â ì. Áàëòèìîð (ÑØÀ). Ñåðåä éîãî ïåðøèõ âèäàíü: 
íàóêîâі òà ëіòåðàòóðíі òâîðè ó÷àñíèêіâ äèñèäåíòñüêîãî ðóõó 1960–1980-õ ðð. 
â Óêðàїíі, òâîðè ðåïðåñîâàíèõ óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ. Ïåðøà îïóáëі-
êîâàíà ó âèäàâíèöòâі êíèæêà – ïðàöÿ Î. Çіíêåâè÷à «Ç ãåíåðàöії íîâàòî-
ðіâ: Ñâіòëè÷íèé і Äçþáà» (1968).

Видавець – це особа або організація, що має право ви-
давничої діяльності. Сьогодні видавнича справа об’єднує 
в собі розробку, підготовку та виробництво як класичних 
книжкових, газетно-журнальних видань, так і інтерактив-
них, мультимедійних, мережевих, інтернет-видань. Осип Зінкевич

 Осип Зінкевич (1925–2017) – хімік, журналіст, вида-
вець. Опинившись після війни в еміграції, у 1954 р. в 
Парижі отримав освіту хіміка, після переїзду до США 

(1956) працював за професією. Разом з однодумцями за-
снував сторінку «Смолоскип» при тижневику «Українське 
слово» (Париж). У 1957–1980 рр. – член Об’єднання україн-
ських письменників в екзилі «Слово» та Спілки журналістів 
в екзилі (США). З 1967 р. – засновник і голова правління ви-
давництва «Смолоскип». 1991 р. О. Зінкевич повернувся в 
Україну. Видав понад 500 книжок, опікувався пам’яттю за-
бутих та репресованих письменників і відкрив шлях у літе-
ратуру сотням молодих митців.

Çàâäÿêè âèäàâíèöòâó «Ñìîëîñêèï» ãðîìàäñüêіñòü ìàëà çìîãó îçíàéî-
ìèòèñÿ ç ïðàöÿìè ïðåäñòàâíèêіâ «ðîçñòðіëÿíîãî âіäðîäæåííÿ» Ì. Õâè-
ëüîâîãî, Ë. Êóðáàñà; ïîåçіÿìè øіñòäåñÿòíèêіâ Ë. Êîñòåíêî, Â. Ãîëîáîðîäüêà, 
І. Êàëèíöÿ, Ò. Ìåëüíè÷óêà; ñàìâèäàâíèìè âèïóñêàìè íåëåãàëüíîãî æóð-
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íàëó «Óêðàїíñüêèé âіñíèê», іíôîðìàöіéíèìè áþ-
ëåòåíÿìè Óêðàїíñüêîї ãðîìàäñüêîї ãðóïè ñïðèÿííÿ 
âèêîíàííþ Ãåëüñіíñüêèõ óãîä òà іí.

?  Чому, на вашу думку, закордонне видання «Україн-
ського вісника» представлено такою назвою? Що симво-
лізує сюжет з обкладинки?

1974 ð. ñòâîðåíî âіääіë «Smoloskyp Ðublishers» 
äëÿ âèäàííÿ äîêóìåíòіâ óêðàїíñüêîãî ñàìâèäàâó 
іíîçåìíèìè ìîâàìè. 1992 ð. âèäàâíèöòâî ïåðåíåñ-
 ëî ñâîþ äіÿëüíіñòü â Óêðàїíó.

 1. Перейшовши за посиланням http://diasporiana.org.
ua/wp-content/uploads/books/691/fi le.pdf, ознайомте ся з 
журналом «Український вісник. Вип. 6». 2. Знайдіть 

іншу інформацію про самвидавну літературу. 3. Заповніть 
таб  лицю «Український самвидав». Скористайтеся поділом 
на рубрики: теми / ідеї / автори. 4. Оцініть стан самвидавної 
комунікації в  період загострення кризи радянської системи.

4. В’ячеслав Чорновіл

Â’ÿ÷åñëàâ ×îðíîâіë (1938–1999) – 
ëіòåðàòóðíèé êðèòèê, ïóáëіöèñò, æóð-
íàëіñò, ïîëіòè÷íèé і äåðæàâíèé äіÿ÷. 
Îäèí ç ëіäåðіâ óêðàїíñüêîãî ïðàâîçà-
õèñíîãî ðóõó. Ïîëіòâ’ÿçåíü (1967–1969, 
1972–1978, 1980–1985).

1960 ð. çàêіí÷èâ Êèїâñüêèé óíіâåð-
ñèòåò ç âіäçíàêîþ. Ó 1960–1963 ðð. 
ïðàöþâàâ íà Ëüâіâñüêіé ñòóäії Óêðàїí-
ñüêîãî òåëåáà÷åííÿ. 1964 ð. çà êîíêóð-
ñîì ïðîéøîâ äî àñïіðàíòóðè Êèїâñüêîãî 
ïåäàãîãі÷íîãî іíñòèòóòó, àëå éîãî íå 
äîïóñòèëè äî íàâ÷àííÿ ÷åðåç ïîëіòè÷  íі 
ïåðåêîíàííÿ. Іç ñåðåäèíè 1960-õ ðð. – 
àêòèâíèé ó÷àñíèê ðóõó øіñòäåñÿò íè êіâ: 
àâòîð, ñïіâðåäàêòîð і ðîçïîâñþäæóâà÷ 
ñàìâèäàâó; îðãàíіçàòîð òà ó÷àñíèê 
 áàãàòüîõ ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêèõ çà-
õîäіâ, ãðîìàäñüêèõ àêöіé; àêòèâíèé 
ó÷àñíèê íåôîðìàëüíèõ ìîëîäіæíèõ 
îá’єä íàíü. 4 âåðåñíÿ 1965 ð. Â. ×îð-
íîâіë ðàçîì ç І. Äçþáîþ і Â. Ñòóñîì 
âèñòóïèâ ó êіíîòåàòðі «Óêðàїíà» íà 
ïðåì’єðі ôіëüìó Ñ. Ïàðàäæàíîâà ç ïðî-

òåñòîì ïðîòè àðåøòіâ óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії. Ó òðàâíі 1966 ð. ïîøèðèâ 
äîêóìåíòàëüíó ìàøèíîïèñíó êíèæêó «Ïðàâîñóääÿ ÷è ðåöèäèâè òåðîðó?»; 
1967 ð. óêëàâ äîêóìåíòàëüíó çáіðêó «Ëèõî ç ðîçóìó: ïîðòðåòè äâàäöÿòè 
“çëî÷èíöіâ”» – ìàòåðіàëè ïðî ðåïðåñîâàíèõ ó 1965–1966 ðð. øіñòäåñÿòíè-
êіâ. Ó 1970 ð. ðîçïî÷àâ âèäàâàòè «Óêðàїíñüêèé âіñíèê».

Ïіä ÷àñ âіäáóâàííÿ ïîêàðàííÿ â ìîðäîâñüêèõ òàáîðàõ (1973–1978) áóâ 
îðãàíіçàòîðîì àêöіé ïðîòåñòó, ãîëîäóâàíü ó áîðîòüáі çà ñòàòóñ ïîëіòè÷íîãî 
â’ÿçíÿ. 1976 ð. íàïèñàâ êíèæêó «Õðîíіêà òàáîðîâèõ áóäíіâ»; ó 1977–

Стаття про заклики В. Чорновола 
підтримати УГГ. «Свобода», Джерсі-
Сіті – Нью-Йорк (9 березня 1980 р.)

?  Ознайомтеся з документом (зміст, 
мова, рік). Сформулюйте висновок про 
громадсько-політичну діяльність В. Чор -
новола в період публікації статті.

Обкладинка журналу 
«Український вісник»
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1978 ðð. – áðîøóðó ïðî áîðîòüáó çà ñòàòóñ ïîëіòè÷íîãî â’ÿçíÿ â òàáîðàõ 
«Òіëüêè îäèí ðіê». 1978 ð. éîãî ïðèéíÿòî äî ÏÅÍ-êëóáó. 22 òðàâíÿ 1979 ð. 
ñòàâ ÷ëåíîì Óêðàїíñüêîї ãðîìàäñüêîї ãðóïè ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ Ãåëüñіí-
ñüêèõ óãîä. Çìіã ïîâåðíóòèñÿ â Óêðàїíó òіëüêè ó òðàâíі 1985 ð. Çðîáèâ 
âåëèêèé âíåñîê â óòâåðäæåííÿ óêðàїíñüêîї íåçàëåæíîñòі.

Формуємо компетентності

Інформаційну. Навчальний проект «49 сміливців проти режиму (до-
слідження діяльності УГГ)». 1. Оберіть формат роботи: дослідження змісту 
 документів УГГ / дослідження біографій членів УГГ. 2. Попрацюйте із джере-
лами: знайдіть у мережі Інтернет на сайті Diasporiana.org.ua інформацію про 
діяльність дисидентів, що публікувалася на сторінках видання «Смолоскип», 
або на сайті «Віртуальний музей: дисидентський рух в Україні» ознайомтеся з 
колекцією документів; можете також використовувати інші джерела. 3. Сформу-
люйте висновок про здобутки / втрати членів УГГ у сфері захисту прав людини 
в СРСР.

Хронологічну. Зіставте етапи розвитку самвидаву та внутрішньополітичні 
події в УРСР і СРСР.

Просторову. Використовуючи інформацію з тексту параграфа, зробіть уза-
гальнення про географію поширення діяльності українських дисидентів у світі.

Аксіологічну. «Явочним порядком була відкинута цензура. Журналістика, 
публіцистика стали найповажнішою політичною силою, на задвірки відкинувши 
вкрай задогматизовану, відірвану від життя науку, затьмаривши навіть най-
сміливіші і найяскравіші романи та кінофільми. Публіцистика стала справді 
 царівною у суспільній думці» (В. Здоровега, журналіст, про дисидентський 
самвидав у 1970-ті рр.). Поміркуйте, чому автор дає таку високу оцінку самви-
даву 1970-х рр. Відповідь обґрунтуйте.

Логічну. Схарактеризуйте діяльність В. Чорновола.
Мовленнєву. Розкажіть, як склалася подальша доля засновників УГГ.

 §  19. Кримськотатарський національний рух
1. Становлення кримськотатарського національного руху

Ñåðåä îïîçèöіéíèõ òå÷іé і ðóõіâ ïîâîєííîãî ïåðіîäó â ÑÐÑÐ ïîìіòíå 
ìіñöå ïîñіäàâ êðèìñüêîòàòàðñüêèé íàöіîíàëüíèé ðóõ – ñàìîâіääàíà і ïî-
ñëіäîâíà áîðîòüáà íàðîäó çà ïîâåðíåííÿ íà іñòîðè÷íó áàòüêіâùèíó, çáåðå-
æåííÿ ñàìîáóòíüîї êóëüòóðè, ðåàëіçàöіþ ïðàâ і ñâîáîä, ãàðàíòîâàíèõ éîìó 
ìіæíàðîäíèìè àêòàìè, äåêëàðîâàíèõ ñîþçíîþ òà óêðàїíñüêîþ ðåñïóáëі-
êàíñüêîþ êîíñòèòóöіÿìè.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. ðîçãîðòàííÿ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàöіîíàëü-
íîãî ðóõó áóëî âіäïîâіääþ íà äåïîðòàöіþ 1944 ð.

Âіäðàçó ïіñëÿ äåïîðòàöії ïî÷èíàє îðãàíіçîâóâàòèñÿ ðóõ çà ïîâåðíåííÿ 
äî Êðèìó. Ïåðøі ïðîòåñòíі êðîêè ïðåäñòàâíèêіâ äåïîðòîâàíîãî íàðîäó 
ïðîÿâëÿëèñÿ â òàêèõ ôîðìàõ, ÿê ìàñîâі âòå÷і ç ìіñöü ïîñåëåííÿ, ïîðó-
øåííÿ âñòàíîâëåíîãî ðåæèìó. Ïðîòå òàêі äії æîðñòêî êàðàëèñÿ. Ïåðøі 
îðãàíіçîâàíі àêöії ðóõó ïî÷àëèñÿ ó äðóãіé ïîëîâèíі 1950-õ ðð. ÿê íàñëі-
äîê ëіáåðàëіçàöії ðàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà â ïåðіîä õðóùîâñüêîї âіäëèãè. 
Â іñòîðії ðîçâèòêó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî ðóõó óìîâíî ðîçðіçíÿþòü òðè ïå-
ðіîäè.

 §  19. Кримськотатарський національний рух
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Р. Емінов. Між минулим і майбутнім (1994)

?  Що зображено на репродукції картини Р. Емінова «Між минулим і майбутнім»? Які 
почуття хотів передати художник? У чому полягає суть назви картини?

Ïåðøèé ïåðіîä – ñòàíîâëåííÿ ðóõó (1956–1964). Îñíîâíèìè ôîðìàìè 
ïðîòåñòíîї äіÿëüíîñòі áóëè êîëåêòèâíі ëèñòè êîëèøíіõ ïàðòіéíèõ ïðàöіâ-
íèêіâ Êðèìó, ôðîíòîâèêіâ ó ÖÊ ïàðòії. Äîïèñóâà÷і âèìàãàëè ïîâåðíåííÿ 
êðèìñüêèõ òàòàð íà áàòüêіâùèíó, їõíüîї ðåàáіëіòàöії òà âіäíîâëåííÿ êðèì-
ñüêîї àâòîíîìії â ñòàòóñі 1921 ð. Ó âіäïîâіäü âëàäà ïîñèëèëà ðîç’ÿñ íþ-
âàëüíó ðîáîòó ñåðåä êðèìñüêèõ òàòàð ïðî òå, ùî çíÿòòÿ ðåæèìó ñïåöïîñå-
ëåíü íå äàє їì ïðàâà íà ïîâåðíåííÿ äî Êðèìó ÷è âіäøêîäóâàííÿ çáèòêіâ.

Ùå îäíієþ ôîðìîþ ïðîòåñòó áóëà ïåòèöіéíà äіÿëüíіñòü. Êîëåêòèâíі 
çâåðíåííÿ äî îðãàíіâ âëàäè ïіäïèñóâàëè òèñÿ÷і êðèìñüêèõ òàòàð. Äëÿ 
çáîðó ïіäïèñіâ îðãàíіçîâóâàëèñÿ іíіöіàòèâíі ãðóïè, ÿêі äîñòàâëÿëè çâåð-
íåííÿ â Ìîñêâó òà çâіòóâàëè ïðî ðåçóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè. Ç 1964 ð. ó Ìî-
ñêâі äіÿëî ïîñòіéíå êðèìñüêîòàòàðñüêå ïðåäñòàâíèöòâî.

Зустріч представників кримськотатарського народу з двічі Героєм 
Радянського Союзу Амет-Ханом Султаном 15 травня 1966 р. м. Москва

?  З якою метою збиралися люди, зображені на фотографії? Чому їхня діяльність 
була важливою складовою кримськотатарського національного руху?
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Íà ïî÷àòêó 1960-õ ðð. äî êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó àê-
òèâíî äîëó÷àєòüñÿ íîâå ïîêîëіííÿ. Ó ãðóäíі 1961 – ñі÷íі 1962 ð. ó Òàø-
êåíòі âèíèê ãóðòîê ñòóäåíòñüêîї òà ðîáіòíè÷îї ìîëîäі, ÿêèé ç ïåðøèõ 
êðîêіâ ñâîєї äіÿëüíîñòі ñòàâèâ çàâäàííÿ ïîøèðåííÿ çíàíü ïðî іñòîðіþ òà 
êóëüòóðó ñâîãî íàðîäó. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ó ìîëîäіæíіé àóäèòîðії âèíèêëà 
іäåÿ ñòâîðåííÿ «Ñîþçó êðèìñüêîòàòàðñüêîї ìîëîäі çà ïîâåðíåííÿ íà Áàòü-
êіâùèíó». «Ñîþçó» òàê і íå âäàëîñÿ ïîâíîþ ìіðîþ ðîçãîðíóòè ñâîþ äіÿëü-
íіñòü. Ó êâіòíі 1962 ð. àêòèâíèõ ó÷àñíèêіâ îðãàíіçàöії áóëî çààðåøòîâàíî.

Äðóãèé ïåðіîä – ïåðіîä íàéâèùîãî ïіäíåñåííÿ ðóõó – ïðèïàäàє íà 
äðóãó ïîëîâèíó 1960-õ ðð. Ñòâîðåíà â ïîïåðåäíі ðîêè єäèíà ñèñòåìà êîîð-
äèíàöіéíèõ öåíòðіâ ó ìіñöÿõ äåïîðòàöії ñïðèÿëà øèðîêîìó ðîçìàõó ïåòè-
öіéíîї êàìïàíії. Ó 1965–1967 ðð. çàðåєñòðîâàíî ïîíàä 53 òèñ. ëèñòіâ, 
òåëåãðàì, ïåòèöіéíèõ çâåðíåíü.

Іíôîðìàöіÿ ïðî âñі ïðîòåñòíі àêöії, ìіòèíãè, ïåòèöіéíі çâåðíåííÿ, 
ëèñòè âèäàâàëàñÿ ó ñïåöіàëüíèõ çáіðíèêàõ – «Іíôîðìàöіÿõ». Çà âіäñóò-
íîñòі ìîæëèâîñòі ÷èòàòè íåïіäöåíçóðíó ïðåñó «Іíôîðìàöії» áóëè єäèíèì 
äæåðåëîì ïðàâäè. Îñíîâíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі ïðîâіäíèêіâ êðèìñüêîòà-
òàðñüêîãî íàðîäó â öåé ïåðіîä: 
 ïіäêðåñëåíå íàìàãàííÿ äіÿòè â ìåæàõ çàêîíó;
 àãіòàöіÿ çà ïîâåðíåííÿ äî Êðèìó òà âіäíîâëåííÿ Êðèìñüêîї ÀÐÑÐ;
 çáіð êîøòіâ äëÿ ðîáîòè é äîïîìîãè çàñóäæåíèì òà їõíіì ñіì’ÿì;
 çáіð іíôîðìàöії ïðî ó÷àñòü ñïіââіò÷èçíèêіâ ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі;
 ïðîâåäåííÿ ìàїâîê, ìіòèíãіâ, äåìîíñòðàöіé, ïðèóðî÷åíèõ äî âàæëèâèõ 

ïîäіé â іñòîðії êðèìñüêèõ òàòàð;
 ñïіâïðàöÿ ç ïðàâîçàõèñíèì ðóõîì ó ÑÐÑÐ і ïðàâîçàõèñíèêàìè ç-çà êîðäîíó;
 ó÷àñòü ó çàñíóâàííі Іíіöіàòèâíîї ãðóïè іç çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè (1969).

Çà іíôîðìàöієþ Êîìіòåòó äåðæáåçïåêè ïðè ÐÌ ÑÐÑÐ, ó äðóãіé ïîëîâèíі 
1960-õ ðð. ó êðèìñüêîòàòàðñüêîìó íàöіîíàëüíîìó ðóñі ïðîñòåæóâàëîñÿ äâі 
òå÷ії – ïîìіðêîâàíà, ÿêà ìàëà íà ìåòі ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ó ìåæàõ ðà-
äÿíñüêèõ çàêîíіâ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïåòèöіéíèõ êàìïàíіé, òà áіëüø 
 ðàäèêàëüíà, ùî îáґðóíòîâóâàëà íåîáõіäíіñòü çàëó÷åííÿ äî âèðіøåííÿ 
êðèìñüêîòàòàðñüêîãî ïèòàííÿ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, çîêðåìà ÎÎÍ.

Îäíèì ç óñïіõіâ ïîëіòè÷íèõ àêöіé êðèìñüêèõ òàòàð íàçèâàþòü Óêàç 
Ïðåçèäії Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ «Ïðî ãðîìàäÿí òàòàðñüêîї íàöіîíàëüíîñòі, 
ÿêі ïðîæèâàëè â Êðèìó» (5 âåðåñíÿ 1967 ð.).

Мовою джерел
Після звільнення в 1944 р. Криму від фашистської окупації факти 

активного співробітництва з німецькими загарбниками певної час-
тини татар, які проживали в Криму, були необґрунтовано віднесені до 
всього татарського населення Криму. Ці огульні обвинувачення від-
носно всіх громадян татарської національності... має бути знято... 
Президія Верховної Ради СРСР постановляє: 1. Скасувати відповідні 
рішення державних органів у частині, що містила огульні обвинува-
чення відносно громадян татарської національності, які проживали в 
Криму. 2. Відзначити, що татари, які раніше проживали в Криму, вко-
рінилися на території Узбецької та інших союзних республік.

З Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про громадян татарської 
національності, які проживали в Криму» (5 вересня 1967 р.)

?  Яка основна мета указу? Якій меті служила теза про те, що кримські татари нібито 
вкорінилися на нинішній території проживання?
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Âëàäà ÷èíèëà îïіð ñàìîâіëüíîìó ïîâåðíåííþ êðèìñüêèõ òàòàð íà Áàòü-
êіâùèíó. Êîíòðîëü çà ïîâåðíåííÿì çäіéñíþâàëè â ðіçíèé ñïîñіá:
 âіäìîâëÿëè â ðåєñòðàöії â Êðèìó, ùî óíåìîæëèâëþâàëî ïðîæèâàííÿ òà 

ïðàöåâëàøòóâàííÿ (âèñåëÿëè íàâіòü ç óæå ïðèäáàíîãî æèòëà);
 çàëó÷àëè äî «îðãíàáîðіâ» êðèìñüêèõ òàòàð, ÿêі íå áðàëè àêòèâíîї ó÷àñòі 

â íàöіîíàëüíîìó ðóñі;
 ïåðåñëіäóâàëè àêòèâіñòіâ.

21 êâіòíÿ 1968 ð. êðèìñüêі òàòàðè ì. ×èð÷èê Òàøêåíòñüêîї îáëàñòі âè-
ðіøèëè âіäñâÿòêóâàòè íàöіîíàëüíå ñâÿòî «Äåðâіçà». Öüîãî äíÿ â ìіñü-
êîìó ïàðêó ëóíàëà íàöіîíàëüíà ìóçèêà і êðèìñüêîòàòàðñüêі ïіñíі. Ëþäè, 
ùî ìèðíî ãóëÿëè, çàçíàëè íàïàäó ñîëäàòіâ і ìіëіöії. Áëèçüêî 300 îñіá çà-
àðåøòóâàëè, 10 – âіääàëè ïіä ñóä (öåé ïðîöåñ ïіçíіøå íàçâóòü «ïðîöåñîì 
äåñÿòè»).

Мовою джерел
Це була спроба влади вселити кримським татарам думку про те, що 

будь-який вияв ними своєї національної самобутності, вияв любові 
до звичаїв і традицій своєї Батьківщини – Криму – будуть суворо 
припинятися.

Політична оцінка подій у м. Чирчик з «Інформації» № 82

?  Чи погоджуєтеся з трактуванням подій у м. Чирчик, висловленим на сторінках 
«Інформації»?

Òðåòіé ïåðіîä – êðèçà ðóõó êðèìñüêî-
òàòàðñüêîãî íàðîäó. Ç 1970 ð. ïåòèöіéíà 
êàìïàíіÿ çãîðòàєòüñÿ; âіäáóâàþòüñÿ ìà-
ñîâі àðåøòè ëіäåðіâ êðèìñü êî òàòàðñü êîãî 
ðóõó; ñïîñòåðіãàєòüñÿ ôіíàíñîâå âèñíà-
æåííÿ (òàòàðè, ùî íàìàãàëèñÿ âèїõàòè â 
Êðèì, ïåâíèé ÷àñ îòðèìóâàëè ïіäòðèìêó 
ñâîїõ ñïіââіò÷èçíèêіâ ç ìіñöü ïîïåðåä-
íüî ãî ïðîæèâàííÿ).

Äëÿ òîãî ùîá íå äîïóñòèòè ïîâåðíåííÿ 
êðèìñüêèõ òàòàð íà ïіâîñòðіâ, óïðîäîâæ 
1970-õ ðð. âëàäà âäàâàëàñÿ äî ðіçíîìàíіò-
íèõ äіé: âіä âèçíàííÿ íåäіéñíèìè óãîä íà 
ïðèäáàííÿ áóäèíêіâ, âèñåëåííÿ çà ìåæі 
Êðèìñüêîї îáëàñòі ñіìåé êðèìñüêèõ òàòàð 
äî ôàáðèêàöії êðèìіíàëüíèõ ñïðàâ çà 
«ïîðóøåííÿ ïàñïîðòíîãî ðåæèìó», «äðіáíå 
õóëіãàíñòâî», «îïіð ïðàöіâíèêàì ìіëіöії», 
à â äåÿêèõ âèïàäêàõ і çà «îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷íі äåðæàâíі çëî÷èíè».

Ó ÷åðâíі 1978 ð. íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè 
ïåðåñëіäóâàíü êðèìñüêèõ òàòàð ó Êðèìó 
âäàâñÿ äî ñàìîñïàëåííÿ Ìóñà Ìàìóò, 
ÿêîìó ïðåäñòàâíèêè ñèëîâèõ ñòðóêòóð 
îáëàñòі ïîãðîæóâàëè ïîâòîðíèì ïðèòÿã-
íåííÿì äî ñóäó çà «ïîðóøåííÿ ïàñïîðò-
íîãî ðåæèìó».Р. Емінов. Ностальгія 3 (2001)
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 Відомо, що в 1973–1994 рр. кримські татари зазнали відвертого знущання та жор-
стоких переслідувань з боку влади за те, що самочинно поверталися до Криму. 
Проте ці перешкоди не зупиняли спроб де-факто закрiпитися в Криму. З 1967 до 

1979 р. прописатися в областi змогли 15 тисяч осiб. Ті, хто не змiг, оселялися неподалiк – 
на Херсонщинi, у Запорiжжi, на Кубанi.

Ó ðіçíі ðîêè àêòèâíó ðîëü ó äіÿëüíîñòі òà ïіäòðèìöі êðèìñüêîòàòàð-
ñüêîãî ðóõó âіäіãðàâàëè Ñ. Àìåò-Õàí, À. Ðåøèäîâ, Ñ. Ñåїòâåëієâ, Ó. Àáäó-
ðàìàíîâ, Ð. Äæåìіëєâ, Ð. Ìóñòàôàєâ, Ì. Õàëіëîâ, Á. Îñìàíîâ, Ì. Ñåëіìîâ, 
À. Äæåïïàðîâ, À. Àáëàєâ, Ì. Äæåìіëєâ, Þ. Îñìàíîâ, À. Ñåéòìóðàòîâà, 
Ñ. Ìåìåòîâ, Ï. Ãðèãîðåíêî, À. Ñàõàðîâ, À. Ìàð÷åíêî, À. Êîñòåðіí, Ë. Àëåê-
ñєєâà, Ã. Àëòóíÿí, Ð. ×óáàðîâ òà іí.

Ïðîáëåìà ïîðóøåííÿ ïðàâ і ñâîáîä êðèìñüêèõ òàòàð, íàñèëüíî äåïîðòî-
âàíèõ ç іñòîðè÷íîї áàòüêіâùèíè, ïîñòіéíî ïåðåáóâàëà â ïîëі çîðó àêòèâ-
íèõ ó÷àñíèêіâ óêðàїíñüêîãî òà ðîñіéñüêîãî ïðàâîçàõèñíèõ ðóõіâ.

Петро Григоренко

 Петро Григоренко (1907–1987) – військовий діяч, ге-
нерал-майор, активний учасник дисидентського 
руху 1960–1980-х рр., правозахисник. 1961 р. звіль-

нений з роботи за політичні переконання. Заарештований 
у 1964 р., за сфабрикованим діагнозом відправлений на 
примусове лікування. 1965 р. установив зв’язки з росій-
ськими дисидентами та українською опозицією, став послі-
довним захисником прав кримських татар (брав участь у 
низці масових протестних акцій).

1969 р. вдруге заарештований за спробу законними за-
собами допомогти кримським татарам відновити свої за-
конні права («процес десяти»). Лист-протест владі на захист 
П. Григоренка підписали 55 громадських діячів і правоза-
хисників. Після звільнення відновив опозиційну діяльність. 
1978 р. його позбавили громадянства СРСР. Представляв 
Гельсінський рух за кордоном.

2. Мустафа Джемілєв
Àêòèâіçàöіÿ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàöіîíàëüíîãî 

ðóõó â 1970–1980-õ ðð. íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ìàñî-
âèìè ìіæíàðîäíèìè êàìïàíіÿìè íà ïіäòðèìêó îä-
íîãî ç éîãî ëіäåðіâ – Ìóñòàôè Äæåìіëєâà.

Ìóñòàôà Äæåìіëєâ (íàðîäèâñÿ 1943 ð.) – ãðî-
ìàäñüêèé і ïîëіòè÷íèé äіÿ÷, ëіäåð íàöіîíàëüíîãî 
ðóõó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó. Ïî÷åñíèé äîêòîð 
ïðàâà Ñåëüäæóöüêîãî óíіâåðñèòåòó (Òóðå÷÷èíà). 
1944 ð. éîãî іç ñіì’єþ áóëî äåïîðòîâàíî äî Óçáåêè-
ñòàíó. Âіä 1961 ð. – ó÷àñíèê íàöіîíàëüíîãî ðóõó 
êðèìñüêèõ òàòàð çà ïîâåðíåííÿ íà áàòüêіâùèíó, 
ñïіâçàñíîâíèê Ñïіëêè êðèìñüêîòàòàðñüêîї ìîëîäі. 
1965 ð. Ì. Äæåìіëєâà âèêëþ÷èëè ç Òàøêåíòñüêîãî 
іíñòèòóòó іíæåíåðіâ іðèãàöії òà ìåõàíіçàöії ñіëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. 12 òðàâíÿ 1966 ð. éîãî óâ’ÿçíèëè íà 1,5 ðîêó çà ó÷àñòü 
ó íàöіîíàëüíîìó ðóñі òà âіäìîâó ñëóæèòè â Ðàäÿíñüêіé àðìії. Ó÷àñíèê 
ïðàâîçàõèñíîãî ðóõó â ÑÐÑÐ.

3 âåðåñíÿ 1969 ð. Ì. Äæåìіëєâà çààðåøòîâàíî çà êðèòèêó ðàäÿíñüêîї 
âëàäè òà îñóä âіéñüêîâîї іíòåðâåíöії êðàїí Âàðøàâñüêîãî áëîêó â ×åõî-
ñëîâà÷÷èíó. Áóâ ùå êіëüêà ðàçіâ çàñóäæåíèé (óñüîãî âіäáóâ 15 ðîêіâ 

Мустафа Джемілєв
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óâ’ÿçíåííÿ). 24 ãðóäíÿ 1986 ð. ïіä ÷àñ âîñüìîãî ñóäîâîãî ïðîöåñó ïіä òèñ-
êîì ìіæíàðîäíîї ãðîìàäñüêîñòі òà çà îñîáèñòèì êëîïîòàííÿì Ïðåçèäåíòà 
ÑØÀ Ð. Ðåéãàíà Ì. Äæåìіëєâà çâіëüíèëè.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Складіть хронологію основних подій кримськотатарського на-
ціонального руху.

Просторову. Використовуючи карту 1 (с. 216), сформулюйте головну ідею 
кримськотатарського національного руху.

Інформаційну. Наведіть приклади боротьби кримськотатарського народу за 
повернення на історичну батьківщину в 1960–1980-х рр.

Аксіологічну. Сформулюйте згоду із твердженням «Указ Президії Верховної 
Ради СРСР “Про громадян татарської національності, які проживали в Криму” 
(5 вересня 1967 р.) скасовував звинувачення в зраді кримських татар, проте ре-
абілітація була не повною» або заперечення цього твердження.

Логічну. Схарактеризуйте діяльність М. Джемілєва.
Мовленнєву. Використовуючи інформацію з тексту параграфа, фотографію 

та репродукції картин Р. Емінова «Між минулим і майбутнім» (с. 102), «Ностальгія 
3» (с. 104), складіть розповідь про долю кримськотатарського народу у другій 
половині ХХ ст.

 §  20. Відродження історичної пам’яті українства
1. Відродження пам’яті про Голодомор

Ó ÑÐÑÐ іíôîðìàöіþ ïðî Ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð. áóëî çàñåêðå÷åíî òà 
çàáîðîíåíî. Íàâіòü ó ïåðіîä äåñòàëіíіçàöії ïàðòіéíî-äåðæàâíå êåðіâíèöòâî 
íå âèçíàëî іñíóâàííÿ òåðîðó ãîëîäîì ó êîëåêòèâіçîâàíîìó ñåëі.

 Історик В. В’ятрович називає 10 засобів, використовуваних владою для прихо-
вання правди про трагедію 1932–1933 рр.: 1) обмеження пересування людей, а 
отже, й інформації; 2) жорстка цензура – від газет до приватних листів; 3) дезін-

формація про ситуацію в Україні в голодні роки; 4) замовлення матеріалів у закордонних 
ЗМІ; 5) дискредитація тих свідків, хто розповідав про Голодомор за кордоном; 6) організа-
ція турне впливових іноземців до «процвітаючої» України; 7) кримінальне покарання гро-
мадян СРСР за згадки про голод; 8) приховування, нищення та фальсифікація первинних 
джерел: актів громадянського стану, даних перепису, архівних записів; 9) обмеження до-
ступу до даних; 10) залучення на свій бік впливових західних діячів.

Óñóïåðå÷ öåíçóðі, â Óêðàїíі çãàäêè ïðî ãîëîä ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íà ñòî-
ðіíêàõ õóäîæíіõ, ïóáëіöèñòè÷íèõ, ìåìóàðíèõ òâîðіâ ó 1960-õ ðð. Ñåðåä 
àâòîðіâ, ùî íàâàæèëèñÿ çãàäóâàòè ïðî çàáîðîíåíå, І. Ñòàäíþê, Ì. Ñòåëü-
ìàõ, Є. Ñâåðñòþê, Ì. Ðóäåíêî, Â. ×îðíîâіë, Ì. Îñàä÷èé, Ï. Ãðèãîðåíêî.

Çíà÷íèì âíåñêîì ó âіäíîâëåííÿ ïàì’ÿòі ïðî Ãîëîäîìîð â Óêðàїíі â 
1932–1933-õ ðð. áóëà äіÿëüíіñòü óêðàїíñüêîї äіàñïîðè. Óêðàїíöі – î÷åâèäöі 
òðàãі÷íèõ ïîäіé óçàãàëüíèëè âіäîìі їì ôàêòè â äîêóìåíòàëüíèõ âèäàííÿõ: 
«×îðíі ñïðàâè Êðåìëÿ: Áіëà êíèãà» (Äåòðîéò, Òîðîíòî, 1953, 1955); «Ãîëîä 
1933 ðîêó â Óêðàїíі: ñâіä÷åííÿ ïðî âèíèùåííÿ Ìîñêâîþ óêðàїíñüêîãî ñå-
ëÿíñòâà» (Íüþ-Éîðê, 1963). Óïåðøå ãîëîä â Óêðàїíі íàçâàâ ãåíîöèäîì àìå-
ðèêàíñüêèé ïðàâíèê Ð. Ëåìêіí ó 1953 ð.

Ó 1960–1970-õ ðð. ïðåäñòàâíèêè óêðàїíñüêîї äіàñïîðè âèêîðèñòîâó-
âàëè ðі÷íèöі Ãîëîäîìîðó íå ëèøå äëÿ óâі÷íåííÿ ïàì’ÿòі, à é ÿê іíñòðó-
ìåíò ïîøèðåííÿ ñåðåä ãðîìàäñüêîñòі іíôîðìàöії ïðî ñòàëіíñüêі çëî÷èíè: 

 §  20. Відродження історичної пам



Україна в період загострення кризи радянської системи

107

ïðî âîäèëè æàëîáíі öåðåìîíії â óêðàїíñüêèõ öåðê-
âàõ; óðîêè ïàì’ÿòі òà âøàíóâàííÿ æåðòâ ó øêîëàõ, 
äå íàâ÷àëèñÿ äіòè âèõіäöіâ ç Óêðàїíè; ñïîðóäèëè 
ñîáîð Ñâÿòîãî Àíäðіÿ Ïåðâîçâàíîãî íà Öâèíòàðі 
Ñâÿòîãî Àíäðіÿ ó ì. Ñàóò-Áàóíä-Áðóê (ÑØÀ).

?  Висловте своє ставлення до вшанування пам’яті 
жертв голоду в Україні 1932–1933 рр. українською 
діаспорою.

Äіÿëüíіñòü óêðàїíñüêîї äіàñïîðè ç ïîøèðåííÿ 
іíôîðìàöії ïðî Ãîëîäîìîð íàáóëà íàéáіëüøîãî 
ðîçìàõó ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè òà âіäçíà÷åííÿ 50-ї 
ðі÷íèöі òðàãåäії:
 âñòàíîâëþâàëè ìåìîðіàëè ïîáëèçó ìіñöü êîì-

ïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ óêðàїíöіâ (áіëüøіñòü 
çíàêіâ âñòàíîâëåíî â Àâñòðàëії, Êàíàäі é ÑØÀ; 
ó Єâðîïі – ïàì’ÿòêó íà âøàíóâàííÿ æåðòâ Ãî-
ëîäîìîðó âñòàíîâèëà â Ëîíäîíі óêðàїíñüêà 
ãðîìàäà Âåëèêîї Áðèòàíії);

 çäіéñíþâàëè íàóêîâі äîñëіäæåííÿ і ïîøèðþâàëè їõ ñåðåä ãðîìàäñüêîñòі;
 ñïðèÿëè ñòâîðåííþ Êîìіñії Êîíãðåñó ÑØÀ ç ðîçñëіäóâàííÿ ãîëîäó 

1932–1933 ðð. â Óêðàїíі.
Çíà÷íà ðîëü ó ïîäîëàííі ñòåðåîòèïіâ íàëåæàëà â÷åíèì Ð. Êîíêâåñòó і 

Äæ. Ìåéñó.

 Роберт Конквест (1917–2015) – британський та американський учений-істо-
рик, політолог, письменник, поет, літературознавець, мистецтвознавець. Ав-
тор книги «Жнива скорботи» (1986) – ґрунтовної наукової праці про Голодомор. 

За результатами свого дослідження автор дійшов висновку, що населення радян-
ської України стало жертвою страхітливого експерименту – «терору голодом».

 Джеймс Ернест Мейс (1952–2004) – історик України, політолог, громадський 
діяч. 1984 р. – директор проекту «Усна історія українського голодомору». 
1986–1990 рр. – науковий керівник Комісії з дослідження голоду 1932–1933 рр. 

в Україні при Конгресі й уряді США. Автор «Рапорту Конгресові США Комісії з дослі-
дження голоду в Україні» (1988) та упорядник «Збірника усних свідчень Комісії з до-
слідження голоду в Україні» (1990). З 1993 р. Дж. Мейс жив в Україні.

Мовою джерел
Джеймс Мейс свідчить, що після публікації у 1983 р. його ди-

сертації про голод 1932–1933 рр. в Україні проросійські «радянологи» 
звинуватили його в тому, що він захищає фашистів і колабораціоніс-
тів, що голод був викликаний об’єктивними причинами, а репресії – 
масовою істерією, а не спрямованою політикою.

?  Чому, на вашу думку, проросійські «радянологи» дали негативну оцінку наукової 
праці Дж. Мейса про голод 1932–1933 рр. в Україні?

 По всіх штатах, де проживала велика кількість українців, АГРУ (організація «Аме-
риканці в обороні людських прав в Україні») організувала акцію «Коріння трави»: 
до конгресменів, голів комісій і підкомісій Конгресу, голови Палати представників 

О’Нілла і президента США Р. Рейгана почали надходити десятки тисяч індивідуальних 
і колективних петицій.

Собор Святого Андрія 
Первозваного, м. Саут-

Баунд-Брук, штат 
Нью-Джерсі, США
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Êîìіñіÿ Êîíãðåñó ÑØÀ, ñïèðàþ÷èñü íà 
äàíі ñâіäêіâ Ãîëîäîìîðó, íàçâàëà ãîëîä 1932–
1933 ðð. â Óêðàїíі ãåíîöèäîì. Öå âèçíà÷åííÿ 
ïіäòâåðäèëà é Ìіæíàðîäíà êîìіñіÿ ç ðîçñëіäó-
âàííÿ ãîëîäó 1932–1933 ðð. â Óêðàїíі, ÿêó іíі-
öіþâàâ Ñâіòîâèé êîíãðåñ âіëüíèõ óêðàїíöіâ. 
«Êîìіñіÿ ââàæàє âèïðàâäàíîþ ñâîþ äóìêó ïðî 
òå, ùî ãåíîöèä ïðîòè óêðàїíñüêîãî íàðîäó ìàâ 
ìіñöå і ñóïåðå÷èâ äіþ÷èì ó òîé ÷àñ íîðìàì 
ìіæíàðîäíîãî ïðàâà» (ëèñòîïàä 1989 ð.).

Ïîòóæíèé ñïëåñê çàêîðäîííèõ іíіöіàòèâ 
óðåøòі-ðåøò і â óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüñòâі ñïðè-
÷èíèâ âіäíîâëåííÿ іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі ïðî òðà-
ãі÷íі ïîäії 1932–1933 ðð.: 1986 ð. íà ç’їçäі ïèñü-
ìåííèêіâ І. Äðà÷ óïåðøå ïóáëі÷íî âæèâ 
âèçíà÷åííÿ «Ãîëîäîìîð»; 1987 ð. Ïåðøèé ñåêðå-
òàð ÖÊ ÊÏÓ Â. Ùåðáèöüêèé, îçíàéîìèâøèñü 
іç ðîçâіäêîþ ïðî ãîëîä іñòîðèêà Ñ. Êóëü÷èöü-
êîãî, ïîíÿòòÿ «ïðîäîâîëü÷і òðóäíîùі» çàìіíèâ 

ôðàçîþ «íàâіòü ãîëîä ó äåÿêèõ ðàéîíàõ» Óêðàїíè; 1987 ð. óêðàїíñüêі æóðíà-
ëіñòè ïîäðóææÿ Ìàíÿê ïî÷àëè çáèðàòè ñâіä÷åííÿ ïðî ïîäії 1932–1933 ðð.

?  Поміркуйте, що спонукало художника В. Зарецького написати картину «Голодо-
мор» саме в кінці 1980-х рр., а не в попередні десятиліття.

 Володимир Маняк (1934–1992), Лідія Коваленко-Маняк (1936–1993) – відомі 
українські громадсько-політичні діячі, публіцисти, журналісти. Першопроходці 
у вивченні забороненої в часи тоталітаризму теми Голодомору 1932–1933 рр. в 

УСРР. Починаючи з 1987 р. розшукували архівні документи, записували свідчення 
очевидців. За чотири роки зібрали тисячі свідчень. 1992 р. – ініціювали створення 
Асоціації дослідників Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні (нині – Асоціація 
дослідників голодоморів в Україні). У перший рік діяльності Асоціація мала 37 осе-
редків в областях і об’єднувала понад 700 осіб.

 Знайдіть у мережі Інтернет на сайті Українського інституту національної пам’яті 
матеріал «Люди правди». «Люди правди» – інформація про тих, хто не боявся 
говорити та писати про Голодомор навіть у часи, коли це могло коштувати життя. 

Що нового ви дізналися? Розкажіть про свої враження.

 Голодомор – не історична минувшина, а глибока демографічна і духовна рана, яка 
нестерпним болем пронизує пам’ять його очевидців і жертв. Українців позбавляли 
Батьківщини, мови, винищували родовід, обкрадали духовно, морили голодом 

і примушували мовчати.
В. Марочко, історик

?  Прокоментуйте думку історика. Обґрунтуйте свою позицію.

2. Дослідження історії України в діаспорі
Ó 1960–1980-õ ðð. çàâäÿêè çóñèëëÿì óêðàїíñüêîї äіàñïîðè äîñëіäæåííÿ 

â ãàëóçі іñòîðії Óêðàїíè ïî÷àëè çäіéñíþâàòèñÿ â êіëüêîõ óíіâåðñèòåòàõ 
Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè: ç 1968 ð. – íà êàôåäðі іñòîðії Óêðàїíè â Ãàðâàðäñüêîìó 
óíіâåðñèòåòі (ì. Êåìáðèäæ, ÑØÀ); ç 1973 ð. – â Óêðàїíñüêîìó íàóêîâîìó 
іíñòèòóòі Ãàðâàðäñüêîãî óíіâåðñèòåòó; ç 1976 ð. – ó Êàíàäñüêîìó іíñòèòóòі 
óêðàїíñüêèõ ñòóäіé ïðè Àëüáåðòñüêîìó óíіâåðñèòåòі (ì. Åäìîíòîí, Êàíàäà).

В. Зарецький. Голодомор 
(1989)
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Äîñëіäæåííÿ ç óêðàїíñüêîї òåìàòèêè â öèõ óíіâåðñèòåòàõ çäіéñíþâà-
ëèñÿ ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ïðіöàêà (ÑØÀ), І. Ëèñÿêà-Ðóäíèöüêîãî. Ó ïî-
âîєííі äåñÿòèðі÷÷ÿ â ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèõ óíіâåðñèòåòàõ ñôîðìóâàëîñÿ 
ïîêîëіííÿ ñïåöіàëіñòіâ ç іñòîðії Óêðàїíè: Ì. Áîãà÷åâñüêà-Õîìÿê, Ë. Âèíàð, 
І.-Ñ. Êîðîïåöüêèé, Á. Êðàâ÷åíêî, Äæ. Ìåéñ, Ð. Ñåðáèí, Ô. Ñèñèí, Î. Ñóá-
òåëüíèé, Ð. Øïîðëþê, І.-Ï. Õèìêà òà іí.

Омелян Пріцак

 Омелян Пріцак (1919–2006) – фахівець у галузі 
 сходознавства, мовознавець, редактор, іноземний 
член НАН України (1990). Керував кафедрами у Ва-

шингтонському (до 1964 р.) і Гарвардському (1964–1989) 
університетах (США). Запропонував і реалізував концепцію 
створення трьох українознавчих кафедр – історії, літера-
тури і мово знавства, створив Український науковий інсти-
тут при Гарвардському університеті і був його директором 
(до 1989 р.). Після переїзду в Україну в 1991–1999 рр. – 
 директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України. Автор понад 800 наукових праць, серед яких 
багатотомні «Походження Русі» і «Походження хозар».

Роман Шпорлюк

 Роман Шпорлюк (народився 1933 р.) – історик, пуб-
ліцист, дійсний член Наукового товариства імені 
Шевченка, Української вільної академії наук, інозем-

ний член НАН України (2009). У 1965–1991 рр. – професор 
Університету штату Мічиган (Енн-Арбор, США), з 1986 р. – 
директор Центру російських і східноєвропейських студій 
цього університету. Наукові інтереси – проблеми націо-
нальних відносин в СРСР і країнах СНД. Історію України ви-
світлює у тісному взаємозв’язку з історіями сусідніх цен-
трально- і східноєвропейських націй як складову спільних 
чи подібних для регіону процесів і тенденцій. Особливу 
увагу дослідник приділяє історії взаємин і взаємних впливів 
України, Росії та Польщі.

Петро Яцик

 Петро Яцик (1921–2001) – українсько-канадський 
меценат, культурний і громадський діяч. Один з 
фундаторів Інституту українських студій Гарвард-

ського університету (США), засновник Центру досліджень 
історії України ім. П. Яцика при Альбертському універси-
теті (Канада), Освітньої фундації ім. П. Яцика, Українського 
 лекторію у Школі славістики та східноєвропейських студій 
при Лондонському університеті, документаційного центру 
в  бібліотеці ім. Дж. П. Робертса при Торонтському універ-
ситеті.

Çàâäÿêè 750 òèñ. äîëàðіâ, ÿêі âíіñ Ï. ßöèê, âіäêðèòî ñïåöіàëüíèé óêðà-
їíñüêèé âіääіë â Іíñòèòóòі іì. Ãàððіìàíà ïðè Êîëóìáіéñüêîìó óíі âåðñèòåòі. 
Çà éîãî ôіíàíñîâîї ïіäòðèìêè ðåàëіçîâàíî íèçêó âàæëèâèõ àêàäåìі÷íèõ 
ïðîåêòіâ: ïåðåêëàäåíî àíãëіéñüêîþ ìîâîþ òà âèäàíî «Іñòîðіþ Óêðàїíè-
Ðóñè» Ì. Ãðóøåâñüêîãî; çàïî÷àòêîâàíî «Åíöèêëîïåäіþ óêðàїíî çíàâñòâà». 
Âіä 1991 ð. ðåãóëÿðíî âіäâіäóâàâ Óêðàїíó, íàäàâàâ ìàòåðіàëüíó ïіäòðèìêó 
áàãàòüîì íàóêîâèì, îñâіòíіì і êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêèì ïðîåêòàì.
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Формуємо компетентності

Хронологічну. Складіть хронологію основних подій, які відбувалися за участі 
української діаспори задля відродження України.

Просторову. З якими містами та країнами пов’язана найактивніша діяльність 
української діаспори? Наведіть приклади.

Логічну. 1. 5 липня 1983 р. Посольство СРСР висловило офіційний протест 
у зв’язку з планами спорудити пам’ятник жертвам Голодомору в Едмонтоні (Ка-
нада). «Ця акція… – підкреслювалося в ноті, – має на меті зіпсувати історичну 
правду про колективізацію сільського господарства в СРСР, розпалити ворож-
нечу щодо радянського народу». 2. 10 жовтня 1983 р. у виступі на сесії Генасамб-
леї ООН у Нью-Йорку історик І. Хміль заявив, що інформація про голод 1932–
1933 рр. є вигадкою українських буржуазних націоналістів, які служили Гітлеру, а 
потім утекли до США. Прокоментуйте наведені приклади. Під час відповіді вра-
хуйте, які події в цей час відбувалися в діаспорі.

Інформаційну. Схарактеризуйте внесок у відродження України таких осіб: 
Р. Конквеста, Дж. Мейса, О. Пріцака, П. Яцика, Р. Шпорлюка.

Аксіологічну. Сформулюйте відповідь на запитання: «Якщо б можна було 
зобразити історичну пам’ять українства у вигляді якогось кольорового тла, то, 
напевно, на позначці 1933 ми б побачили чорне урвище. Про це всі знали, і всі 
мовчали... Я не кажу про офіційну пропаганду – там все зрозуміло. Але от у 
Великій Україні, у сім’ях про війну згадували багато і часто, про голод нечасто, 
притлумлено, з якимось глибоко і глибоко прихованим острахом. Чому, як Ви 
вважаєте?» (В. Єленський, журналіст). Візьміть участь у дискусії.

Мовленнєву. Яких заходів вживали представники української діаспори для 
збереження пам’яті про Голодомор в Україні в 1932–1933 рр. та інформування 
про трагедію світової громадськості?

 §  21. Розвиток культури

1. Освіта і наука
Ïðîöåñè, ùî âіäáóâàëèñÿ â åêîíîìіöі, âïëèâàëè íà ðîçâèòîê îñâіòíüîї 

ãàëóçі. Îñêіëüêè êðàїíà ïîòðåáóâàëà êâàëіôіêîâàíîї ðîáî÷îї ñèëè, áóëî 
ïðèäіëåíî çíà÷íó óâàãó ïіäãîòîâöі òðóäîâîãî ðåñóðñó. Êðіì òîãî, îñâіòà 
áóëà âàæëèâîþ ëàíêîþ іäåîëîãі÷íîї ñèñòåìè.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1960-õ – 1970-õ ðð. ïðîäîâæèëîñÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñ-
òåìè îñâіòè: ç 1966 ð. ââåäåíî îáîâ’ÿçêîâó 10-ðі÷íó îñâіòó, ç 1969 ð. ïîñèëåíî 
öåíòðàëіçàöіþ óïðàâëіííÿ îñâіòîþ (Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè ÑÐÑÐ ïåðåáðàëî 
íà ñåáå íèçêó ïîâíîâàæåíü ðåñïóá ëіêàíñüêîãî ìіíіñòåðñòâà), ç 1968 ð. ïî-
ëіòèçîâàíî íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé  ïðîöåñ øëÿõîì âіäíîâëåííÿ âіéñüêîâîї 
ïіäãîòîâêè ó âèøàõ, ç 1972 ð. – îáî â’ÿç êî âó ïî÷àòêîâó âіéñüêîâó ïіäãî-
òîâêó ââåäåíî â ñåðåäíіõ øêîëàõ ÓÐÑÐ.

Êіëüêіñíèìè ïîêàçíèêàìè õàðàêòåðèçóâàëèñÿ çìіíè ó ñôåðі âèùîї 
îñâіòè: ç’ÿâèëèñÿ íîâі âèøі – Äîíåöüêèé (1964), Ñіìôåðîïîëüñüêèé (1972), 
Çàïîðіçüêèé (1985) óíіâåðñèòåòè, çãîäîì Ïðèêàðïàòñüêèé і Âîëèíñüêèé 
óíіâåðñèòåòè; ñòâîðåíî ìåðåæó çàãàëüíîòåõíі÷íèõ і çàãàëüíîíàóêîâèõ ôà-
êóëüòåòіâ ïðè âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ.

 Кількість спеціалістів з вищою освітою в Україні з 1964 по 1985 р. зросла з 2,3 млн 
до 7,3 млн.

 §  21. Розвиток культури
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Ïðîâіäíèì íàóêîâèì öåíòðîì áóëà Àêàäåìіÿ íàóê ÓÐÑÐ. Її íàóêîâі 
óñòàíîâè ðîçïîäіëÿëèñÿ çà ñåêöіÿìè: ôіçèêî-òåõíі÷íі òà ìàòåìàòè÷íі íà-
óêè, õіìіêî-òåõíîëîãі÷íі òà áіîõіìі÷íі íàóêè, ñóñïіëüíі íàóêè. ÀÍ ÓÐÑÐ 
î÷îëþâàâ âèäàòíèé ó÷åíèé Á. Ïàòîí.

Çìіñò і õàðàêòåð íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ó ðåñïóáëіöі ìîæíà îêðåñëèòè 
òàêèìè ðèñàìè:
 îñåðåäêàìè ïîòóæíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü áóëè Іíñòèòóò åëåêòðîçâà-

ðþâàííÿ ÀÍ ÓÐÑÐ, Іíñòèòóò êіáåðíåòèêè ÀÍ ÓÐÑÐ, Іíñòèòóò íàäòâåð-
äèõ ìàòåðіàëіâ ÀÍ ÓÐÑÐ;

 ïðіîðèòåòîì äëÿ ðîçâèòêó і âіäïîâіäíî êàïіòàëîâêëàäåíü áóëè ÂÏÊ òà 
ñôåðà ãëîáàëüíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü (êîñìіçàöіÿ);

 äåðæàâà âèÿâëÿëà іñòîòíó çàöіêàâëåíіñòü äî ïðîåêòіâ, ùî çäіéñíþâà-
ëèñÿ â ãàëóçі õіìії, õіìі÷íîї òåõíîëîãії, áіîõіìії, ôіçіîëîãії òà òåîðåòè÷-
íîї ìåäèöèíè, çàãàëüíîї áіîëîãії;

 ñóñïіëüíі íàóêè áóëè ïîâíіñòþ ïіäïîðÿäêîâàíі іäåîëîãі÷íîìó äèêòàòó: 
çàñòîñóâàííÿ êëàñîâîãî ïіäõîäó, òîòàëüíà êðèòèêà «øêіäëèâèõ, âîðî-
æèõ ñîöіàëіçìîâі áóðæóàçíî-íàöіîíàëіñòè÷íèõ ïîãëÿäіâ і êîíöåïöіé».
Ðåàëіçàöіÿ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü ñïðèÿëà çìіöíåííþ íàóêè ç âèðîá-

íèöòâîì, ïðîòå áàãàòî íàóêîâèõ ðîçðîáîê íå áóëî âïðîâàäæåíî ó âèðîáíè-
öòâî.

Çáіëüøóâàëàñÿ êіëüêіñòü äîñëіäíèêіâ, çðîñòàâ їõíіé íàóêîâèé ïîòåí-
öіàë, àëå âîäíî÷àñ âіäáóâàëàñÿ é âòðàòà ôàõіâöіâ ÷åðåç іäåîëîãі÷íі ÷èñòêè 
òà ïîëіòè÷íі ïåðåñëіäóâàííÿ.

Микола Амосов

 Микола Амосов (1913–2002) – хірург, один з осно-
воположників легеневої і серцевої хірургії в Україні 
та СРСР, біокібернетик і письменник, академік 

АН УРСР. З 1983 р. – засновник і керівник Інституту сер-
цево-судинної хірургії. Розробив нові методи хірургічного 
лікування захворювань легенів, серця, питання штучного 
кровообігу, фізіології серця, регулювання функцій внутріш-
ніх органів, медичної та біологічної кібернетики. Сконструю-
вав кілька унікальних медичних приладів. Уперше у світі 
запровадив протитромбічні протези серцевих клапанів, 
розробив апарати штучного кровообігу, уперше в СРСР ви-
конав протезування мітрального клапана. Автор понад 
600 наукових праць.

Олег Антонов

 Олег Антонов (1906–1984) – авіаконструктор, ака-
демік АН УРСР. У 1960–1970-х рр. під його керівни-
цтвом розроблено й запущено у виробництво пер-

ший у світі широкофюзеляжний транспортний літак для 
далеких повітряних перевезень важких великогабаритних 
вантажів і техніки АН-22 («Антей»). Остання розробка вче-
ного – найбільший у світі 4-моторний транспортний літак 
АН-124 «Руслан». Поєднував науково-конструкторську ді-
яльність з громадсько-політичною.



Розділ 3

112

2. Опозиційні течії в культурі
Ó 1960–1980-òі ðð. äåðæàâà ïðîäîâæóâàëà êîíòðîëþâàòè âñі ñôåðè ñó-

ñïіëüíîãî, íàöіîíàëüíîãî é êóëüòóðíîãî æèòòÿ â Óêðàїíі. Çìіñò äіÿëüíîñòі 
òâîð÷îї іíòåëіãåíöії çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àâñÿ ÷èñëåííèìè ïàðòіéíèìè 
ïîñòàíîâàìè: «Ïðî ëіòåðàòóðíî-õóäîæíþ êðèòèêó» (1972), «Ïðî çàõîäè ïî 
äàëüøîìó ðîçâèòêó êіíåìàòîãðàôії» (1972), «Ïðî íàðîäíі õóäîæíі ïðî-
ìèñëè» (1974), «Ïðî ðîáîòó ç òâîð÷îþ ìîëîääþ» (1976) òà іí.

Ïіä îñîáëèâèì íàãëÿäîì âëàäè ïåðåáóâàëà íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíà 
ñôåðà; ïåðåñëіäóâàëàñÿ áóäü-ÿêà âіëüíà äóìêà, ùî íå âіäïîâіäàëà îôіöіé-
íіé іäåîëîãії. Ëіòåðàòóðíî-õóäîæíÿ òâîð÷іñòü і äàëі íå âèõîäèëà çà ìåæі 
ñîöіàëіñòè÷íîãî ðåàëіçìó. Áàãàòî òàëàíîâèòèõ óêðàїíöіâ âèїçäèëè äî ìå-
òðîïîëії òà ñïðèÿëè òàì ðîçâèòêîâі ðîñіéñüêîї íàóêè, îñâіòè é êóëüòóðè.

Óñå óêðàїíñüêå ðîçãëÿäàëîñÿ ÿê ïðîâіíöіéíå і â òåðèòîðіàëüíîìó, і â 
äóõîâíîìó âèìіðàõ, ÿê ôîëüêëîðíà åêçîòèêà, âàðòà ëèøå ïîáіæíîї óâàãè. 
Ðîçìîâè ïðî óêðàїíñüêó êóëüòóðó âåëèñÿ â êîíòåêñòі êóëüòóðè «ìîëîäøîї 
ñåñòðè». Ïàðòіéíî-äåðæàâíèé âïëèâ áóëî ñïðÿìîâàíî íà òå, ùîá óêðàїí-
ñüêà êóëüòóðà íå ðîçâèâàëàñÿ ÿê ïîâíîöіííà é ñàìîäîñòàòíÿ ñèñòåìà, à 
êóëüòèâóâàëàñÿ äëÿ «äîìàøíüîãî âæèòêó», òîáòî ÿê åòíîãðàôі÷íå äîïîâ-
íåííÿ äî «ñåðéîçíîї òà ðîçâèíåíîї ðîñіéñüêîìîâíîї êóëüòóðè».

Ó öèõ óìîâàõ íà îñîáëèâå âèçíàííÿ çàñëóãîâóє òâîð÷іñòü áàãàòüîõ ìèò-
öіâ, ÿêі, ïðîäîâæóþ÷è ïðàöþâàòè ó ôîðìàòі îäåðæàâëåíîї êóëüòóðè, çó-
ìіëè âіäòâîðèòè ó ñâîїõ ïðàöÿõ іäåї äåìîêðàòèçìó, ãóìàíіçìó. Óêðàїíñüêà 
ëіòåðàòóðà ïîïîâíèëàñÿ òâîðàìè Î. Ãîí÷àðà («Ñîáîð», «Öèêëîí»), Ì. Ñòåëü-
ìàõà («Ïðàâäà і êðèâäà», «×îòèðè áðîäè»), Ï. Çàãðåáåëüíîãî («Äèâî», «Ðîç-
ãіí»), Â. Äðîçäà («Êàòàñòðîôà»), І. Áіëèêà («Ìå÷ Àðåÿ») òà іí.

Êðіì òîãî, ó äіÿëüíîñòі óêðàїíñüêîї òâîð÷îї іíòåëіãåíöії ïðîÿâëÿëèñÿ 
îçíàêè îïîðó îôіöіéíîìó êóðñîâі ó ñôåðі êóëüòóðè. Ìèòöі íàìàãàëèñÿ 
çáåðåãòè íàöіîíàëüíèé çìіñò êóëüòóðè òà ïðàâî íà ñâîáîäó òâîð÷îñòі. Îïî-
çèöіéíіñòü óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ і ìèòöіâ âèÿâèëàñÿ ó äâîõ íàïðÿ-
ìàõ: 1) áóëà òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïîëіòè÷íèì äèñèäåíòñòâîì: Ã. Ñíєãіðüîâ 
íàïèñàâ ïîâіñòü «Íàáîї äëÿ ðîçñòðіëó (Íåíüêî ìîÿ, íåíüêî...)», îïóáëіêî-
âàíà çà êîðäîíîì, Є. Ñâåðñòþê – åñå «Ñîáîð ó ðèøòîâàííі»; 2) ïðîÿâèëàñÿ 
ÿê ìèñòåöüêèé íîíêîíôîðìіçì: Ë. Êîñòåíêî – çáіðêà «Íàä áåðåãàìè âі÷íîї 
ðіêè», âіðøîâàíèé ðîìàí «Ìàðóñÿ ×óðàé», çáіðêà «Íåïîâòîðíіñòü».

 Специфіка українського нонконформістського мистецтва 1960–1980-х, як явища 
мистецького супротиву, полягає: у відродженні національної культури, зверненні 
до першооснов української ментальності, фольклорних традицій; у співставленні 

себе зі світовим мистецьким процесом; у зосередженості на професійних завданнях, де 
форма й зміст спрямовані на естетизацію мистецтва; у довірливому, інтимному зверненні 
до людини; у сакральності; у неприйнятті офіційної ідеології; у ідеалізмі, романтичності й 
емоційності; у пошуку правди й чесної позиції.

Н. Горова, дослідниця мистецтва

?  У чому проявлявся опір творчої інтелігенції радянській системі? Які ознаки нон-
конформізму в українській культурі 1960–1980-х рр. наводить дослідниця?

3. Здобутки українського мистецтва
1960–1980-òі ðð. áóëè ïåðіîäîì ñòâîðåííÿ ÷èñëåííèõ ìèñòåöüêèõ òâîðіâ 

ðіçíèõ æàíðіâ. Íîâàòîðñòâî áóëî ïðèñóòíє â êіíåìàòîãðàôії òà ìóçèöі, îáðà-
çîòâîð÷îìó é òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâі. Íà ðіçíі ðîêè ïðèïàäàâ ïіê òâîð÷èõ 
äîñÿãíåíü òàêèõ ìèòöіâ, ÿê Ì. Ïðèéìà÷åíêî, À. Ãîðñüêà, Ò. ßáëîíñüêà, Ë. Ñå-
ìèêіíà, Î. Çàëèâàõà, Ã. Ñåâðóê, І. Êóëèê, À. Ðèáà÷óê, Â. Ìåëüíè÷åíêî òà іí.
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М. Приймаченко. 
Гороховий звір (1971)

 Марія Приймаченко (1909–1997) – українська 
 художниця, представниця «наївного мистецтва», 
лауреат Золотої медалі Міжнародної виставки 

в Парижі (1937), лауреат Національної премії України 
ім. Тараса Шевченка (1966). 2009-й рік за рішенням 
ЮНЕСКО було визнано роком Марії Приймаченко. Худож-
ниця об’єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Її 
сюжетні твори мають спільність з народними картинками; 
«Звірина серія» – витвір уяви. У картинах М. Приймаченко 
віддзеркалювалися події, сучасницею яких вона була, – 
дві війни, Голодомор, аварія на Чорнобильській АЕС.

Знайдіть у мережі Інтернет інформацію з теми «Український живопис: Марія Прий-
маченко» та ознайомтеся з творчістю художниці. Яке враження на вас справили її 
 картини?

Ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî òâîðіâ ìîíóìåíòàëüíîї ñêóëüïòóðè òàëàíîâèòèõ ìèò-
öіâ, ñåðåä ÿêèõ – І. Ãîí÷àð, Â. Áîðîäàé.

?  Пригадайте, які скульптури є у вашому населе-
ному пункті. Яким подіям вони приурочені?

Ñêàðáíèöþ óêðàїíñüêîãî êіíî ïîïîâíèëè 
òàëàíîâèòі êіíîñòðі÷êè: «Êàìіííèé õðåñò» (ðå-
æèñåð – Ë. Îñèêà), «Âå÷іð íà Іâàíà Êóïàëà», 
«Áіëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ îçíàêîþ» (ðåæèñåð – 
Þ. Іëëєíêî) òà іí.

 Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відео-
сюжет «Кінокультура: українське поетичне кіно». 
Що нового дізналися з історії українського кі-

номистецтва?

Ðîçâèòîê óêðàїíñüêîãî òåàòðàëüíîãî ìèñ-
òåöòâà â 1970–1980-õ pp. òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç 
іìåíàìè òàêèõ ðåæèñåðіâ, ÿê Ñ. Ñìіÿí, À. Ñêè-
áåíêî, Î. Êîðîëü, Â. Àôàíàñüєâ, І. Ðàâèöüêèé òà іí. Âèñîêîõóäîæíі îáðàçè 
ñòâîðþâàëè íà ñöåíі âèäàòíі ìàéñòðè – Í. Óæâіé, Â. Äàëüñüêèé, Â. Äîáðî-
âîëüñüêèé, Î. Êóñåíêî, À. Ðîãîâöåâà; äàðóâàëè ñëóõà÷àì і ãëÿäà÷àì ñâіé 
òàëàíò Ä. Ãíàòþê, À. Ñîëîâ’ÿíåíêî, À. Ìîêðåíêî, Ì. Êîíäðàòþê, Є. Ìі-
ðîøíè÷åíêî; òâîðèëè ñëàâó Óêðàїíі ìàéñòðè ñöåíè òà êіíî І. Ìèêîëàé÷óê, 
Á. Áðîíäóêîâ, Â. Ñèì÷è÷ òà іí.

Іван Миколайчук

 Іван Миколайчук (1941–1987) – актор, сценарист, 
режисер. Закінчив Київський інститут театрального 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1965). За своє 

життя зіграв 34 ролі, більшість з яких відображали любов 
до України та незламну волю українського народу. Колеги 
по знімальному майданчику називали його «народним» ак-
тором. Загальне визнання принесли ролі Тараса Шевченка 
у фільмі «Сон» та Івана Палійчука у фільмі «Тіні забутих 
предків».

 Які фільми за участі І. Миколайчука вам відомі? Знайдіть у мережі Інтернет 
і переглянь те фільм «Обличчя української історії. Іван Миколайчук». Що нового 
ви дізналися?

Пам’ятник засновникам 
Києва (1982), м. Київ. 

Скульптор В. Бородай
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Îðèãіíàëüíó ïіñåííó òà õîðîâó ìóçèêó ñòâîðèëè óêðàїíñüêі êîìïîçè-
òîðè. Îñîáëèâî ïëіäíî ïðàöþâàëè Á. Ëÿòîøèíñüêèé, Ï. Ìàéáîðîäà, Î. Áі-
ëàø, Ê. Äàíüêåâè÷, Ê. Äîìіí÷åí, Ñ. Ñàáàäàø. Ëþäèíîþ âåëèêîãî òàëàíòó 
é ìóçè÷íîãî ÷óòòÿ áóâ Âîëîäèìèð Іâàñþê – ìîëîäèé êîìïîçèòîð, óðîäæå-
íåöü Áóêîâèíè. Âіí ìàâ õèñò і äî ìóçèêè, і äî ïîåçії: óêëàäàâ âіðøîâàíі 
òåêñòè äëÿ ñâîїõ ìóçè÷íèõ òâîðіâ. Éîãî ïіñíі «ß ïіäó â äàëåêі ãîðè» (1968), 
«×åðâîíà ðóòà» (1969), «Âîäîãðàé» (1969) çàñïіâàëè ïî âñіé Óêðàїíі é äà-
ëåêî çà її ìåæàìè.

 Знайдіть у мережі Інтернет і прослухайте пісню В. Івасюка «Я піду в далекі гори» у ви-
конанні автора. Яке враження вона на вас справила?

Íîâèõ áàðâ íàáóëà â 1970–1980-òі pp. ìóçèêà Ë. Äè÷êî, І. Øàìî, Ì. Ñêî-
ðèêà, Є. Ñòàíêîâè÷à. Âåëèêó ïîïóëÿðíіñòü ìàëè âèêîíàâöі ìàñîâîї åñòðàä-
íîї ïіñíі Ñ. Ðîòàðó, Â. Çіíêåâè÷, Í. ßðåì÷óê. Øèðîêîâіäîìèìè â Óêðàїíі 
òà çà її ìåæàìè áóëè âîêàëüíî-õîðåîãðàôі÷íі êîëåêòèâè: Äåðæàâíèé óêðà-
їíñüêèé íàðîäíèé õîð іìåíі Ã. Âåðüîâêè, àêàäåìі÷íà êàïåëà «Äóìêà», Äåð-
æàâíèé çàñëóæåíèé àêàäåìі÷íèé àíñàìáëü òàíöþ ÓÐÑÐ іìåíі Ï. Âіðñüêîãî.

4. Досягнення українських спортсменів
Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі òðàäèöіéíî íàäàâàëè âåëèêîãî çíà÷åííÿ ñïîðòó. 

Ç 1969 ð. ïî÷àëè ôóíêöіîíóâàòè Âñåñîþçíі ôåäåðàöії ç óñіõ âèäіâ ñïîðòó, 
òîáòî ðåñïóáëіêàíñüêі êîìàíäè áóëè ïîçáàâëåíі ñàìîñòіéíîãî ÷ëåíñòâà â ìіæ-
íàðîäíèõ ñïîðòèâíèõ îðãàíіçàöіÿõ. Òîìó óêðàїíñüêі ñïîðòñìåíè â ïåðіîä ðîç-
êâіòó îëіìïіéñüêîãî ðóõó â êðàїíі ïðåçåíòóâàëè íà ñâіòîâіé àðåíі ëèøå ÑÐÑÐ.

Øèðîêî ðîçâèâàâñÿ äèòÿ÷èé ñïîðò, ñòâîðþâàëèñÿ íà íàïіâïðîôåñіéíіé 
îñíîâі äèòÿ÷і òà þíàöüêі ñïîðòèâíі øêîëè. Óñі çàíÿòòÿ ñïîðòîì íà âñіõ 
ðіâíÿõ áóëè áåçîïëàòíèìè, à ñòàäіîíè, іíâåíòàð і ôîðìà áåçêîøòîâíî íàäà-
âàëèñÿ äåðæàâîþ.

Ñêàðáíèöÿ óêðàїíñüêèõ ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü ó öåé ïåðіîä çáàãàòèëàñÿ 
çäîáóòêàìè ëåãêîàòëåòіâ: áàãàòîðàçîâîãî ñâіòîâîãî ðåêîðäñìåíà â ñòðèáêàõ 
іç æåðäèíîþ Ñ. Áóáêè òà âîëîäàðÿ ñâіòîâèõ ðåêîðäіâ іç ñïîðòèâíîї õîäüáè 
Â. Ãîëóáíè÷îãî; ðåêîðäñìåíà ñâіòó ç ìåòàííÿ ìîëîòà Þ. Ñєäèõ; áàãàòîðàçî-
âîãî ÷åìïіîíà Єâðîïè ñïðèíòåðà Â. Áîðçîâà, à òàêîæ äîñÿãíåííÿìè âàòåð-
ïîëіñòà Î. Áàðêàëîâà; ÿõòñìåíà Â. Ìàíêіíà; ãàíäáîëіñòêè Ç. Òóð÷èíîї, 
áàãàòîðàçîâîãî ÷åìïіîíà ñâіòó і Єâðîïè áîðöÿ âіëüíîãî ñòèëþ Ñ. Áєëîãëà-
çîâà. Óñі âîíè íåîäíîðàçîâî ñòàâàëè ïðèçåðàìè Îëіìïіéñüêèõ іãîð.

13 ðàçіâ ÷åìïіîíîì ÑÐÑÐ ñòàâàëà ôóòáîëüíà êîìàíäà «Äèíàìî» (Êèїâ), 
ãðàâöі äâі÷і çàâîéîâóâàëè Êóáîê âîëîäàðіâ êóáêіâ єâðîïåéñüêèõ êðàїí 
(ó 1975 і 1986 ðð.), ó 1975 ð. – Ñóïåðêóáîê Єâðîïè.

Знайдіть у мережі Інтернет офіційний сайт ФК «Динамо» Київ, перейдіть до рубрики 
Клуб / Історія / Віхи історії та ознайомтеся з історією ФК «Динамо» у фотографіях. Що 
нового ви дізналися?

5. Молодіжний неформальний рух в Україні
Ìîëîäі ëþäè, íå ìàþ÷è äîñòàòíіõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ðåàëіçàöії ñâîїõ ïî-

òðåá, іíòåðåñіâ ó ñôåðі ñïіëêóâàííÿ, âіäïî÷èíêó ÷åðåç òðàäèöіéíі îðãàíі-
çàöії, øóêàëè øëÿõè ñàìîðåàëіçàöії, ñòâîðþþ÷è ðіçíі ãðóïè òà îá’єäíàííÿ. 
Îäíèì іç ñïîñîáіâ ñàìîâèðàæåííÿ â ðàäÿíñüêîìó ñóñïіëüñòâі áóëà ó÷àñòü ó 
ìîëîäіæíèõ íåôîðìàëüíèõ îðãàíіçàöіÿõ. Öі íå÷èñëåííі îá’єäíàííÿ ñòàëè 
ñâîєðіäíèì ðóõîì ïðîòåñòó ïðîòè ÷èííîї ñèñòåìè. Çàëåæíî âіä іäåéíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ òà ñòèëþ ïîâåäіíêè â íåôîðìàëüíèõ ìîëîäіæíèõ îá’єäíàííÿõ 
ìîæíà âèîêðåìèòè êіëüêà ãðóï.
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Ñîöіàëüíî-ïîçèòèâíі ãðóïè ìàëè ïîçèòèâíó ñïðÿìîâàíіñòü òà ñïðèÿëè 
ôîðìóâàííþ ñîöіàëüíîї àêòèâíîñòі ëþäåé. Ó 1960-õ ðð. âèíèê ðóõ «êîìó-
íàðіâ». Éîãî ïðåäñòàâíèêàìè áóëè ó÷íі ñòàðøèõ êëàñіâ, ìîëîäі ðîáіòíèêè. 
Îáñòîþâàëè іäåї ñîöіàëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі, çàêëèêàëè áîðîòèñÿ ç òèìè, 
õòî çàâàæàâ áóäіâíèöòâó êîìóíіñòè÷íîãî ëàäó.

Àñîöіàëüíі ãðóïè ïåðåáóâàëè îñòîðîíü âіä ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì, ìàëè 
ðîçâàæàëüíó ñïðÿìîâàíіñòü. Çàõîïëåííÿ ìîëîäі ðîê-ìóçèêîþ, ÿêå íà Çà-
õîäі ïî÷àëîñÿ â 1960–1970-õ ðð., â Óêðàїíі íàáóëî çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ 
â 1970–1980-õ ðð.

Ìîëîäіæíà ñóáêóëüòóðà õіïі çàÿâèëà ïðî ñåáå íà çëàìі 1960–1970-õ ðð., 
â Óêðàїíі – ç 1972 ð. Äî öієї ãðóïè íàëåæàëè ïðèõèëüíèêè ìóçè÷íîãî 
ñòèëþ ïàíê-ðîê. Õіïі äàëè ïîøòîâõ ìîëîäіæíîìó ïðîòåñòîâі òà ïðèâíåñëè 
â ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî іäåàëè òîëåðàíòíîñòі é ðîçêóòîñòі.

Ðóõ ïàíêіâ âèíèê ó 1964 ð. ó ÑØÀ, ó 1970-õ ðð. íàáóâ ïîïóëÿðíîñòі ó 
Âåëèêіé Áðèòàíії, ç äðóãîї ïîëîâèíè 1970-õ ðð. ç’ÿâèâñÿ â ÑÐÑÐ. Ïàíê-ðîê 
áóâ íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ öієї ñóáêóëüòóðè. Ó 1980-õ ðð. âèíèêëè ðîê-
êëóáè, ìåòàë-êëóáè. Âîíè îá’єäíóâàëè ìîëîäèõ ëþäåé, ÿêі íàçèâàëè ñåáå 
ìåòàëіñòàìè, áіòëîìàíàìè, ïàíêàìè і çáèðàëèñÿ, ùîá ïîñëóõàòè ìó-
çèêó, ïîäèñêóòóâàòè.

Íà ïî÷àòêó 1980-õ ðð. ó ÑÐÑÐ ç’ÿâèëèñÿ ðîêåðè – ïðèõèëüíèêè øâèäêîї 
їçäè íà ìîòîöèêëàõ. Ó êіíöі 1970-õ – íà ïî÷àòêó 1980-õ ðð. íàáóâ ðîçâèòêó 
ðóõ ñïîðòèâíèõ ôàíàòіâ.

Іñíóâàëè àíòèñîöіàëüíі ãðóïè, ÿêі ïðîòèñòàâëÿëè ñåáå íîðìàì ìîðàëі – 
íàðêîìàíè, àëêîãîëіêè, åêñòðåìіñòñüêі åëåìåíòè. Ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ äî 
îñòàííüîї ãðóïè çàðàõîâóâàëè òàêîæ îá’єäíàííÿ, ÿêі ìàëè àíòèêîìóíіñ-
òè÷íå ñïðÿìóâàííÿ òà îáñòîþâàëè ïðàâî íàðîäіâ ÑÐÑÐ íà ñàìîâèçíà÷åííÿ.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Порівняйте основні тенденції в культурному житті України пе-
ріоду застою та періоду відлиги.

Інформаційну. Підготуйте розповідь за планом: 1) зміни в освіті; 2) досяг-
нення в науці; 3) здобутки в літературі та мистецтві; 4) досягнення у спорті. Один 
з пунктів плану (на вибір) доповніть інформацією з додаткових джерел.

Логічну. 1. Схарактеризуйте наукову / творчу / громадську діяльність одного 
з представників творчої інтелігенції, згаданих у параграфі. 2. Оцініть внесок у 
світову культуру обраних митців. 3. Доповніть розповідь візуальним рядом.

Аксіологічну. 1. «Нонконформізм був явищем соціально-статусним, йому не 
відповідав певний стиль. Він складався перш за все з моральної позиції, тоді 
як естетичні вподобання авторів могли змінюватись, в залежності від часу та 
середовища, в достатньо широкому діапазоні модерністських течій» (Г. Више-
славський, мистецтвознавець). Як ви розумієте подану характеристику нон-
конформізму? Наведіть приклади для підтвердження своєї думки.

2. «Навчання у вищій школі Радянського Союзу складалось із засвоєння вели-
кого обсягу теоретичних знань, залучення до наукової та громадсько-політичної 
діяльності. Тому перед комсомолом та керівництвом вишів постало завдання мак-
симально заповнити вільний час студентів організованими формами відпочинку, 
що давало б можливість впливати на формування світогляду майбутніх фахівців. 
Однією з таких форм дозвілля були заняття фізкультурою та спортом» (А. Бадер, 
історик). Чи згодні ви з думкою автора про причини заохочення державою студен-
тів до занять спортом? Запропонуйте своє судження.

Мовленнєву. Сформулюйте висновок про витоки появи неформальних мо-
лодіжних об’єднань в Україні та зазначте напрями їхньої діяльності.
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 §  22. Практичне заняття 3. Повсякденне життя в місті 
та на селі

1. Які ознаки відрізняли місто від села?
Прочитайте текст.
Òðàäèöіÿ ïðåäñòàâëåííÿ іñòîðії ìіñò і ñіë ó íåðîç÷ëåíîâàíіé єäíîñòі ìіöíî óêî-

ðіíåíà ó âіò÷èçíÿíîìó іñòîðієïèñàííі. ×èìàëî ïðèñëóæèëîñÿ òàêîìó óêîðіíåííþ 
âåðøèííå äîñÿãíåííÿ óêðàїíñüêèõ êðàєçíàâöіâ – 26-òîìíà «Іñòîðіÿ ìіñò і ñіë Óêðà-
їíñüêîї ÐÑÐ». Õî÷ іñòîðіÿ ñіë áóëà ïðåäñòàâëåíà â íіé çäåáіëüøîãî ëèøå ôðàãìåí-
òàðíî, ó ñóñïіëüíіé ñâіäîìîñòі àðåíà ðîçñåëåííÿ і ïîñåëåíü íåçìіííî àñîöіþâàëàñÿ 
іç ìіñüêî-ñіëüñüêèì êîíòèíóóìîì. Àëå æ î÷åâèäíî, ùî ìіñòî é ñåëî – âіäìіííі ïî-
ñåëåíñüêі ñòðóêòóðè, à їõíіé іñòîðè÷íèé äîñâіä … ó ïîðіâíÿëüíîìó êîíòåêñòі ìàéæå 
íåñïіâñòàâíèé. Ìіñòî é ñåëî – öå ðіçíі ñèñòåìè ñàìîîðãàíіçàöії ëþäñüêèõ ñïіâòîâà-
ðèñòâ, à êîíôіãóðàöії ìіñüêîãî é ñіëüñüêîãî æèòòÿ íà âñіõ іñòîðè÷íèõ åòàïàõ ìàëè 
áіëüøå ðîçáіæíîñòåé, íіæ ñïіëüíèõ ðèñ. Ìіñüêіé ñóáêóëüòóðі ïðèòàìàííèé ïîòÿã 
äî іííîâàöіé, ñіëüñüêіé – àâòîðèòåò òðàäèöії. À îòæå, ïîñòàє íåîáõіäíіñòü ïîøóêó 
÷àñòî íåâèäèìèõ, ðîçìèòèõ ìåæ ìіæ ìіñòîì і ñåëîì, ç îäíîãî áîêó, і ìіñüêîþ é 
ñіëüñüêîþ іñòîðієþ – ç äðóãîãî. Ïðè âñіé ñàìîî÷åâèäíîñòі âіäìіííîñòåé ìіæ ìіñòîì 
і ñåëîì ïðîâåñòè ÷іòêó ãðàíü ìіæ öèìè äâîìà ïîíÿòòÿìè ÷àñòî áóâàє íåïðîñòî.

ß. Âåðìåíè÷, іñòîðèêèíÿ

?  1. Об’єднайтеся у групи та опрацюйте текст за методом «Надайте мені заключне 
слово». Оберіть з тексту найважливіший, на вашу думку, фрагмент і запишіть його на 
аркуші паперу. На зворотному боці запишіть коментарі: Які думки викликав цей ури-
вок? Чому це важливо? Що в ньому сумнівного? 2. Вислухавши позиції всіх учасників, 
визначте основну думку автора в наведеному дослідженні. Аргументуйте.

2. Які відмінності в повсякденному побуті були притаманні жителям міст і сіл 
у 1960-х – першій половині 1980-х рр.?

1. Розгляньте фотографії (с. 116–117). Яку інформацію можна отримати з них? Як спів-
відноситься інформація з фотографій із змістом тексту Я. Верменич?

 §  22.  §  22. 
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3
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?  За допомогою фотографій визначте спільне й відмінне в повсякденному житті міс-
тян і селян. Які деталі на зображеннях спонукали вас до висновків?

2. Використовуючи метод «Мозковий штурм», наведіть приклади спільних і відмін-
них рис у повсякденні мешканців міст і сіл. Скористайтеся інформацією, що міститься на 
сторінках попередніх параграфів; зверніться до старших родичів, переглянутих художніх 
фільмів, прочитаних творів. Зібрані ідеї згрупуйте, проаналізуйте, обговоріть у загаль-
ному колі.

3. Прочитайте уривки з дослідження «Повсякденне життя» у книжці «Економічна 
 історія України».

Ïî÷èíàþ÷è ç 1970-õ ðð. îäÿã òà їæà – öі áàçîâі ïîòðåáè ëþäèíè – ïåðåñòàëè 
áóòè ãîëîâíîþ òóðáîòîþ ðàäÿíñüêèõ ãðîìàäÿí… Ñâіäîìіñòü ðàäÿíñüêîї ëþäèíè 
ïåðåëàøòîâóâàëàñÿ âіä áàæàííÿ ïðîñòî «æèòè» äî ïîòðåáè «æèòè äîáðå». ×è íå 
âïåðøå ñîöіóì ïî÷àëè òóðáóâàòè ïðîáëåìè êîìôîðòíîãî îáëàøòóâàííÿ æèòëà, 
ìîäíîãî îäÿãó, õàð÷îâèõ äåëіêàòåñіâ, ïîáóòîâîї òåõíіêè… ßêùî æ ïîðіâíþâàòè 
ñіì’ї çà ðіâíåì äîõîäó òà çàáåçïå÷åíіñòþ їõ ïîáóòîâîþ òåõíіêîþ, òî ïåâíèì ïðåä-
ìåòîì ðîçêîøі çàëèøàëèñÿ õîëîäèëüíèêè òà ïèëîñîñè, ïðè÷îìó êàðäèíàëüíî âіä-
ðіçíÿëàñÿ їõ êіëüêіñòü ó ðîáіòíèêіâ òà ñëóæáîâöіâ і êîëãîñïíèêіâ. Íà 100 ñіìåé 
ðîáіòíèêіâ і ñëóæáîâöіâ ç ñåðåäíüîäóøîâèì ñóêóïíèì äîõîäîì ìåíøå 50 ðóá. õî-
ëîäèëüíèêіâ áóëî 37, ïèëîñîñіâ – 8 (ó êîëãîñïíèêіâ 3 òà æîäíîãî âіäïîâіäíî), íà 
100 ñіìåé ðîáіòíèêіâ і ñëóæáîâöіâ ç äîõîäîì áіëüøå 100 ðóá. áóëî 60 õîëîäèëüíè-
êіâ і 27 ïèëîñîñіâ (ó êîëãîñïíèêіâ 11 і 2)…

…Ç ñåðåäèíè 1970-õ ðð. ïî÷àëè âіä÷óâàòèñÿ ïåðøі ïåðåáîї ç ïîñòà÷àííÿì ì’ÿñà 
òà ì’ÿñíèõ âèðîáіâ. ßêіñíå і íåäîðîãå ì’ÿñî òà ùå é áåç ÷åðãè – іäåàë ìàéæå íåäî-
ñÿæíèé ó áðåæíєâñüêó åïîõó. Ó çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ çàïðîâàäæåíî 
«ðèáíі äíі», à äåðæàâíà òîðãіâëÿ ì’ÿñîì òà êîâáàñíèìè âèðîáàìè ó äåÿêèõ ìіñòàõ 
çäіéñíþâàëàñÿ ëèøå âðàíöі òà ââå÷åðі. Ñòâîðþâàëèñÿ ñïåöіàëüíі êîìіñіéíі ìàãà-
çèíè äëÿ ïðîäàæó ì’ÿñà, ïîñòіéíî âіâñÿ ìîíіòîðèíã öіí íà êîëãîñïíèõ ðèíêàõ, 
ïðî ùî íàäõîäèëè çâіòè â ÖÊ ÊÏÓ (ïðè òîìó, ïîïðè ïіäâèùåíèé ïîïèò, öіíè ïðî-
òÿãîì äðóãîї ïîëîâèíè 1970-õ – ïî÷àòêó 1980-õ ðð. ñóòòєâî íå ðіçíèëèñÿ). Íàñå-
ëåííÿ, ùî ìàëî ïðèñàäèáíі äіëÿíêè, âèðîùóâàëî õóäîáó òà ïòèöþ ñàìîñòіéíî, 
ïðè öüîìó äëÿ ãîäіâëі ÷àñòî ñêóïîâóþ÷è â ìàãàçèíàõ äåøåâі õëіáîïðîäóêòè.

Í. Ëààñ, іñòîðèêèíÿ

?  Об’єднайтеся у групи та підготуйте відповіді на запитання: 1. Які проблеми до-
сліджує авторка: політичні, культурні, економічні, повсякденні? 2. Конкретизуйте, які 
явища періоду застою описано в тексті. 3. Порівняйте, чи відрізнялися повсякденні 
проблеми містян і селян.

5 6

1 – Т. Яблонська «Life (Ancestor)» (1966). 2 – Інтер’єр сільського житлового 
приміщення с. Головурів Київської обл. (1980-ті рр.). 3 – м. Українськ Донецької обл. 

(1965). 4 – с. Головурів Київської обл. (1970-ті рр.). 5 – Перший дзвоник, м. Київ (1968). 
6 – Останній дзвоник, с. Ковалівка Київської обл. (1970)
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4. Розгляньте карикатури з журналу «Перець» (1973, 1981).

– Треба, товариші, знайти нарешті 
справжні причини такої великої плинності 
кадрів на нашому заводі.

– Дивіться, молоді спеціалісти із 
села тікають!
– Не панікуй, не панікуй! По наших 
дорогах вони далеко не втечуть.

?  Проаналізуйте зміст карикатур. До яких проблем привертає увагу автор? Чи є ці 
проблеми актуальними для міського / сільського повсякдення, чи вони універсальні? 
Чи можливо за допомогою цих візуальних зображень дійти висновків про відмінності 
становища різних соціальних груп радянського суспільства? Наведіть приклади.

3. Як змінювалося життя населення в період застою?
Прочитайте вибірку деяких фактів з дослідження добробуту українських громадян 

1960–1980-х рр.
Çðîñòàâ íàöіîíàëüíèé äîõіä, çðîñòàëè é äîõîäè íàñåëåííÿ. ßêùî íàöіîíàëü-

íèé äîõіä çðіñ ó 2,5 ðàçà çà ïåðіîä ç 1965 ïî 1985 ðіê, òî ìàòåðіàëüíèé äîáðîáóò 
çðіñ ó 1,85 ðàçà. Òàê, ÿêùî ñåðåäíÿ çàðïëàòà 1965 ð. ñêëàäàëà 93,9 êðá., òî ó 
1985 ð. – 174 êðá… íàñåëåííÿ çàîùàäæóє ãðîøі íà ïðèäáàííÿ ïðåäìåòіâ òðèâà-
ëîãî êîðèñòóâàííÿ, âèêîíàííÿ ïîáóòîâèõ îáðÿäіâ (íàïðèêëàä, âåñіëëÿ), òóðèñ-
òè÷íі ïîїçäêè… Ó öåé ïåðіîä áóëè ïîáóäîâàíі íîâі ìіñòà: Ïðèäíіïðîâñüê, 
Íîâîâîëèíñüê, Óêðàїíêà, Ñâіòëîâîäñüê, ×åðâîíîãðàä, Âіëüíîãîðñüê, íîâі ìіêðî-
ðàéîíè â ñòîëèöі Óêðàїíè òà îáëàñíèõ öåíòðàõ. Çà ïåðіîä ç 1965 ïî 1985 p. áóëî 
ïîáóäîâàíî 376 854 òèñ. ì2 æèòëà, íîâі ïîìåøêàííÿ îòðèìàëè 33 ìëí ÷îëîâіê… 
Øâèäêèìè òåìïàìè âіäáóâàëàñÿ ãàçèôіêàöіÿ ìіñò òà ñåëèù Óêðàїíè. Ó 1971 ð. 
îñòàííіì ç îáëàñíèõ öåíòðіâ áóâ ãàçèôіêîâàíèé Êіðîâîãðàä… ïîêðàùóâàëîñÿ 
òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ çâ’ÿçêîì. Ïðîòÿãîì 1964–
1985 ðð. òðîëåéáóñíèé ðóõ áóëî âіäêðèòî ó 23 ìіñòàõ ðåñïóáëіêè, çîêðåìà ó 10 îá-
ëàñíèõ öåíòðàõ (Іâàíî-Ôðàíêіâñüê, Ëóöüê, Ðіâíå, Òåðíîïіëü, Ñóìè, Ìèêîëàїâ, 
×åðêàñè, ×åðíіãіâ òîùî). Ó 1975 ð. ïî÷àëà äіÿòè ïåðøà ëіíіÿ õàðêіâñüêîãî ìåòðî-
ïîëіòåíó; ó 1965–1985 ðð. çáóäîâàíî 21 ñòàíöіþ êèїâñüêîãî ìåòðî… Ó ðàäÿíñüêіé 
äåðæàâі ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ áóëî áåçêîøòîâíèì... ìåðåæà ëіêàðñüêèõ çàêëà-
äіâ â Óêðàїíі áóëà äîñèòü øèðîêîþ. Êіëüêіñòü ëіêàðіâ íà òèñÿ÷ó æèòåëіâ â êðàїíі 
áóëà îäíієþ ç íàéâèùèõ ó ñâіòі – íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ ïðèïàäàëî 41,4 ëіêàðÿ 
(1985 p.)… ðàäÿíñüêі ëþäè íåñëè ëіêàðÿì õàáàðі, îñêіëüêè çíàëè, ùî áåç öüîãî 
ëіêóâàííÿ ìîæå і íå äàòè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòіâ… íåâïèííî çðîñòàëà ìåðåæà 
ñàíàòîðіїâ, áóäèíêіâ âіäïî÷èíêó, òóðèñòè÷íèõ áàç, ïàíñіîíàòіâ...

І. Ñàâèöüêà, іñòîðèêèíÿ

?  1. Згрупуйте факти. Критерієм відбору оберіть наявність позитивних (або негатив-
них) змін у соціально-економічному становищі громадян. Проаналізуйте, чи в рівних 
умовах доступу до добробуту перебували жителі міст і сіл.
Підсумки уроку. 1. Об’єднайтеся в кілька груп і складіть сінквейн (сенкан), вкладаючи в 
його зміст ваше розуміння періоду застою. 2. Обміняйтеся висновками та сформулюйте 
на їхній підставі узагальнену характеристику історичного періоду, що вивчається.
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 §  23. Початок перебудови в СРСР
1. Передумови перебудови в СРСР

 Перебудова – це політичні та економічні реформи, спрямовані на оновлення життя 
в СРСР, які здійснювалися після приходу до влади Михайла Горбачова (Генераль-
ний секретар ЦК КПРС з 1985 по 1991 р.). Перебудова у своєму розвитку пройшла 

чотири етапи: березень 1985 р. – січень 1987 р. – під гаслом «більше соціалізму»; 1987–
1988 рр. – основний лейтмотив – «більше демократії»; 1989–1990 рр. – розмежування та роз-
кол у таборі провідників перебудови; 1991 р. – перемога радикал-реформізму, розпад СРСР.

Ó ñåðåäèíі 1980-õ ðð. ó ÑÐÑÐ êåðіâíèöòâî äåðæàâè âæå íå ìàëî åôåêòèâíèõ 
âàæåëіâ äëÿ ñòðèìóâàííÿ êðèçîâèõ òåíäåíöіé â åêîíîìі÷íіé ñôåðі. ×åðåç âè-
÷åðïàííÿ åêñòåíñèâíèõ ðåñóðñіâ çà âіäñóòíîñòі âíóòðіøíіõ ðåçåðâіâ äëÿ ìîäåð-
íіçàöії âіäáóâàëîñÿ ïðèçóïèíåííÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ïàäіííÿ îñíîâíèõ 
åêîíîìі÷íèõ ïîêàçíèêіâ, âòðàòà åêîíîìі÷íèõ ïîçèöіé ÑÐÑÐ íà ìіæíàðîäíіé 
àðåíі, çàãîñòðåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ 
ïðîáëåì. Ïîãëèáëåííÿ åêîíîìі÷íîї êðèçè 
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íàðîñòàííÿì êðèçîâèõ 
ÿâèù ó ïîëіòè÷íіé òà іäåîëîãі÷íіé ñôåðàõ.

Çãіäíî ç íîâèì êóðñîì, ÿêèé ïðîãîëîñèâ 
Ì. Ãîðáà÷îâ íà êâіòíåâîìó ïëåíóìі ÖÊ ÊÏÐÑ 
(1985), ïåðåäáà÷àëîñÿ çäіéñíèòè êîìïëåêñ ðå-
ôîðì äëÿ ïðèñêîðåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷-
íîãî ðîçâèòêó êðàїíè, âèâåäåííÿ åêîíîìіêè 
íà íîâèé òåõíîëîãі÷íèé ðіâåíü і äîñÿãíåííÿ 
íîâîãî ÿêіñíîãî ñòàíó ñóñïіëüñòâà.

Êîæíà ç ïðîãîëîøóâàíèõ ñêëàäîâèõ «ïðè-
ñêîðåííÿ» ïіäêðіïëþâàëàñÿ íèçêîþ çàõî-
äіâ, ÿêі âïðîâàäæóâàëèñÿ âèïðîáóâàíèìè 
êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíèìè ìåòîäàìè.

?  Відображенням яких процесів у суспільстві є 
ця ілюстрація? Чому, на вашу думку, цей сюжет 
потрапив на сторінки журналу «Перець» (1986)?

 §  23. Початок перебудови в СРСР

Крутії часу не гають, козиряють:
– Слухаю! 
І роботу заміняють 
суперпоказухою.

Відновлення незалежності України

Розділ 4
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Ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ ðîçãîðíóëè «ñîöіàëіñòè÷íі çìàãàííÿ» çà âèêîíàííÿ 
òà ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíіâ ç âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêöії ÷è íàäàííÿ ïîñëóã. Ïðà-
öіâíèêè, äіÿëüíіñòü ÿêèõ áóëî ïîâ’ÿçàíî ç ïðèâàòíîþ іíіöіàòèâîþ, îïèíèëèñÿ 
â åïіöåíòðі ïðîâåäåííÿ êàìïàíії áîðîòüáè ç íåòðóäîâèìè äîõîäàìè.

Âåëèêèé âïëèâ ÿê íà ñóñïіëüñòâî, òàê і íà ñòàí åêîíîìіêè ìàëà àíòè-
àëêîãîëüíà êàìïàíіÿ. Ó ïåðøі ðîêè ñêîðîòèëîñÿ ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ, 
çíèçèâñÿ ðіâåíü çëî÷èííîñòі, çðîñëà ïðîäóêòèâíіñòü ïðàöі. Îäíàê öі ïðî-
öåñè ìàëè é çâîðîòíèé áіê: áóëî çàâäàíî âåëè÷åçíèõ áþäæåòíèõ çáèòêіâ, 
ïіäіðâàíî âèíîðîáíó ïðîìèñëîâіñòü (çíèùåíî òèñÿ÷і ãåêòàðіâ âèíîãðàäíè-
êіâ); íàáóëè ðîçìàõó ñïåêóëÿöіÿ, äåôіöèò, ðîçâèòîê òіíüîâîї åêîíîìіêè; 
âіäáóëîñÿ ïîøèðåííÿ ñàìîãîíîâàðіííÿ, íàðêîìàíії, òîêñèêîìàíії.

Мовою джерел
Говорити про перебудову, так би мовити «по-українськи», заняття 

неконструктивне... Характер перебудовчих процесів у всіх регіонах 
країни загальний, тому він обумовлений єдиною теорією і політикою 
оновлення.

Зі спогадів В. Щербицького, Першого секретаря ЦК КПУ

?  Що мав на увазі В. Щербицький, подібним чином оцінюючи процес перебудови в 
республіці?

2. Чорнобильська катастрофа
26 êâіòíÿ 1986 ð. î 1-é ãîä 24 õâ íà åíåðãîáëîöі № 4 ×îðíîáèëüñüêîї 

ÀÅÑ, îäíієї ç íàéïîòóæíіøèõ ó ñâіòі àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöіé, âіäáóëîñÿ 
äâà âèáóõè, ùî ñïðè÷èíèëè ðóéíóâàííÿ ðåàêòîðà íà áóäіâëі ÷åòâåðòîãî 
áëîêà é âèêèä âåëèêîї êіëüêîñòі ðàäіîàêòèâíèõ ðå÷îâèí ó ïîâіòðÿ. Ðàäіî-
àêòèâíі âèêèäè ìàñîâî ïîøèðèëèñÿ ïî òåðèòîðії Áіëîðóñі, Óêðàїíè, Ðîñії, 
à òàêîæ їõ âèÿâèëè íà òåðèòîðії Øâåöії, Íîðâåãії, Ïîëüùі, Àâñòðії, Øâåé-
öàðії, Íіìå÷÷èíè, Ôіíëÿíäії, Âåëèêîї Áðèòàíії òà іíøèõ äåðæàâ.

 Постраждало майже 5 млн осіб, забруднено радіоактивними нуклідами близько 
5 тис. міст і селищ Білорусі, України та Росії. В Україні постраждало майже 7 % на-
селення, 3,5 млн осіб отримали додаткове опромінення, серед них 1,3 млн дітей.

Íàéçàáðóäíåíіøîþ âèÿâèëàñÿ òåðèòîðіÿ íàâêîëî åíåðãîáëîêà òà ñàìîї 
ñòàíöії, òàê çâàíà çîíà âіä÷óæåííÿ, ç ÿêîї â 1986 ð. åâàêóþâàëè íàñå-
ëåííÿ.

Íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ïîñòðàæäàëèõ ëþäåé ïîêà-
çàëî, ùî ñåðåä íèõ õâîðèõ áëèçüêî 80 %, çîêðåìà ñåðåä ëіêâіäàòîðіâ 85 %, 
áіëüøå 82 òèñ. îòðèìàëè іíâàëіäíіñòü. Ðàäіàöіéíå çàáðóäíåííÿ ïðèçâåëî äî 
çáіëüøåííÿ îíêîëîãі÷íèõ çàõâîðþâàíü: ïіñëÿ àâàðії çàôіêñîâàíî çðîñòàííÿ 
êіëüêîñòі õâîðèõ, îñîáëèâî äіòåé äîøêіëüíîãî òà øêіëüíîãî âіêó.

Ç ìіñöü ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ áóëî åâàêóéîâàíî òà ïåðåñåëåíî ïîíàä 
162 òèñ. îñіá. ×àñòêîâå ïåðåñåëåííÿ ïðèçâåëî äî ðóéíàöії ñòðóêòóðè æèò-
òєçàáåçïå÷åííÿ, îáìåæåííÿ âåäåííÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, âòðàòè ðîáî-
÷èõ ìіñöü, ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ, çàãîñòðåííÿ іíøèõ ñîöіàëüíèõ 
ïðîáëåì. Äåìîãðàôі÷íі ïîêàçíèêè íà òåðèòîðіÿõ, ùî çàçíàëè ðàäіîàêòèâ-
íîãî çàáðóäíåííÿ, ïîãіðøèëèñÿ: íàðîäæóâàíіñòü çìåíøóâàëàñÿ, à ñìåðò-
íіñòü çðîñòàëà, ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ âèїæäæàëî іç öèõ òåðèòîðіé.

Àâàðіÿ ïîðóøèëà æèòòєäіÿëüíіñòü òà âèðîáíèöòâî â áàãàòüîõ ðåãіîíàõ 
Óêðàїíè, Áіëîðóñі, Ðîñії, ïðèçâåëà äî çíèæåííÿ âèðîáíèöòâà åëåêòðî åíåð-
ãії, іñòîòíèõ çáèòêіâ áóëî çàâäàíî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì і ïðîìèñëîâèì 
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îá’єêòàì, ïîñòðàæäàëè ëіñîâі ìàñèâè òà âîäíå ãîñïîäàðñòâî. Ó çâ’ÿçêó ç 
åâàêóàöієþ íàñåëåííÿ іç çàáðóäíåíèõ òåðèòîðіé âèíèêëà ïîòðåáà â áóäіâ-
íèöòâі äîäàòêîâîãî æèòëà.

Ó ðåçóëüòàòі àâàðії ç’ÿâèëàñÿ êàòåãîðіÿ ãðîìàäÿí, ÿêі îòðèìàëè ñòàòóñ 
«ïîñòðàæäàëå íàñåëåííÿ». Äåðæàâà âçÿëà íà ñåáå íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі 
âåëèêèé îáñÿã ñîöіàëüíèõ ãàðàíòіé ùîäî ðіçíèõ êàòåãîðіé ïîñòðàæäàëîãî 
íàñåëåííÿ.

Мовою джерел
Чорнобильська трагедія привернула увагу широких кіл громадськості 

України до екологічних проблем республіки, до стану її вод, землі та 
атмосфери. І ми раптом усвідомили, що живемо в гігантській душогубці, 
адже на території республіки, яка складає заледве 2,7 % від всієї 
площі СРСР, сконцентровано 1/4 всієї потужної промисловості країни. 
Причому найбільш небезпечних для її природи галузей: хімічної, ме-
талургічної, атомно-енергетичної. Це є наслідком не тільки значних 
природних ресурсів України, зокрема багатих її покладів корисних 
копалин, але й відсутності справжнього господаря на власній землі.

З Резолюції УАНТеІ (Української асоціації незалежної 
творчої інтелігенції) з приводу екологічного становища 

в Україні (січень 1989 р.)

?  Сформулюйте власний висновок про ситуацію в Україні, що склалася після ката-
строфи на ЧАЕС. Що означає «відсутність справжнього господаря на власній землі»?

З конкурсу дитячого малюнка «Рятуючи світ – 
врятували тебе» (м. Кривий Ріг, 2017)

?  Чому дорослі залучають дітей до висвітлення Чорнобильської трагедії через 
творчість? Яка, на вашу думку, мета проваджуваних заходів? Які сюжети трагічної 
події відтворено на малюнку?

3. Стан економіки
×èñëåííі íåâäà÷і â åêîíîìі÷íèõ ïåðåòâîðåííÿõ, ñâіòîâà êðèçà, ×îðíî-

áèëüñüêà êàòàñòðîôà çìóñèëè âëàäó ïåðåãëÿíóòè ñòðàòåãіþ åêîíîìі÷íîãî 
ðîçâèòêó äåðæàâè òà âäàòèñÿ äî ðàäèêàëüíîї ðåôîðìè óïðàâëіííÿ åêîíî-
ìіêîþ. Íîâîââåäåííÿ ïåðåäáà÷àëè: ðîçøèðåííÿ ñàìîñòіéíîñòі ïіäïðèєìñòâ 
íà ïðèíöèïàõ ãîñïðîçðàõóíêó і ñàìîôіíàíñóâàííÿ; âіäðîäæåííÿ ïðèâàò-
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íîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè; âіäìîâó âіä ìîíîïîëії çîâíіøíüîї òîðãіâëі òà іíòå-
ãðàöіþ ó ñâіòîâèé ðèíîê; ñêîðî÷åííÿ êіëüêîñòі ãàëóçåâèõ ìіíіñòåðñòâ і 
âіäîìñòâ; âèçíàííÿ â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ðіâíîñòі ï’ÿòè îñíîâíèõ ôîðì 
ãîñïîäàðþâàííÿ (êîëãîñïіâ, ðàäãîñïіâ, àãðîêîìáіíàòіâ, îðåíäíèõ êîîïåðà-
òèâіâ, ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ).

Ç óõâàëåííÿì Çàêîíó ÑÐÑÐ «Ïðî äåðæàâíå ïіäïðèєìñòâî» (1987) áóëî 
ðîçøèðåíî ìîæëèâîñòі âèðîáíèêіâ ó ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі, çàïî÷àòêî-
âàíî çàïðîâàäæåííÿ îðåíäíèõ òà àêöіîíåðíèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ. Ñóòü 
öèõ ðåôîðì ïîëÿãàëà â ïîєäíàííі öåíòðàëіçîâàíîãî ïëàíóâàííÿ òà ïåâíîї 
ãîñïîäàðñüêîї ñàìîñòіéíîñòі ïіäïðèєìñòâ.

 Унаслідок автономних дій і господарської самостійності підприємств, що переслі-
дували тимчасові тактичні вигоди, розвалювалася вся планова система управ-
ління економіки і міжгосподарські зв’язки… відсутність на той час вільного ринку 

цін, товарів, робочої сили і грошей практично не дозволяла підприємствам використову-
вати нові можливості для ефективної господарської діяльності… оскільки підприємства 
залишалися державними, то їх начальство не було в основному зацікавлене у довго-
тривалому та ефективному розвитку своїх підприємств. Керівники та їх оточення стали 
просто наживатися будь-якими способами, навіть за рахунок повного розвалу своїх 
підприємств.

С. Набока, історик

?  Чому, на вашу думку, реформування економіки виявилося неефективним?

Ùå îäíèì êðîêîì äî ðåôîðìóâàííÿ åêîíîìіêè ñòàâ îôіöіéíèé äîçâіë íà 
ïðèâàòíó äіÿëüíіñòü. Ó 1986 ð. áóëî óõâàëåíî Çàêîí ÑÐÑÐ «Ïðî іíäèâіäó-
àëüíó òðóäîâó äіÿëüíіñòü», ÿêèì íàäàâàâñÿ äîçâіë íà іíäèâіäóàëüíå ïіä-
ïðèєìíèöòâî ó ñôåðі âèðîáíèöòâà òîâàðіâ øèðîêîãî âæèòêó òà ïîáóòîâîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ. Íàñëіäêîì ñòàëî ñòðіìêå ôîðìóâàííÿ ïіäïðèєìíèöüêîãî 
ïðîøàðêó íàñåëåííÿ. Ùå áіëüøå öåé ïðîöåñ ïðèñêîðèâñÿ ïіñëÿ óõâàëåííÿ 
Çàêîíó ÑÐÑÐ «Ïðî êîîïåðàöіþ â ÑÐÑÐ» (òðàâåíü 1988 ð.), ùî ïðîãîëîøóâàâ 
ðіâíîïðàâíіñòü äåðæàâíîãî òà êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðіâ åêîíîìіêè.

 В Україні в 1987 р. було створено близько 3 тис. кооперативів. На початку 1991 р. 
функціонували близько 35 тис. кооперативів.

 Як показала практика проведення реформи, вона характеризувалася непослі-
довністю. Треба було не «вдосконалювати», а ламати командну економіку. Віді-
рвана від ринку, вона не підлягала реформуванню. Економіка могла бути або 

директивною, або ринковою, окремі прояви ринкових відносин підривали план, і тільки.
В. Литвин, історик

?  Чому, на вашу думку, реформатори не наважилися на такі кардинальні кроки, як 
відмова від директивної економіки?

4. Шахтарські страйки
Óëіòêó 1989 ð. íà àðåíó ïîëіòè÷íîї áîðîòüáè â ÑÐÑÐ âèéøîâ ðîáіòíè÷èé 

ðóõ. Â óìîâàõ ãîñòðîї ñîöіàëüíîї íàïðóãè îñîáëèâî àêòèâíî çàÿâèëè ïðî 
ñåáå øàõòàðі. Їõíі ìàñîâі ñòðàéêè îõîïèëè íàéâàæëèâіøі âóãëåâèäîáóâíі 
ðåãіîíè ÑÐÑÐ: Êóçíåöüêèé áàñåéí, Âîðêóòó, â Óêðàїíі – Äîíåöüêèé і Ëüâіâ-
ñüêî-Âîëèíñüêèé áàñåéíè. Öå ñòàëîñÿ ÷åðåç ïîãàíå çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì, 
íåçàäîâîëåííÿ îïëàòîþ ïðàöі òà ïîñòà÷àííÿì ïðîäîâîëüñòâà é ïðåäìåòіâ 
ïåðøîї ïîòðåáè, à òàêîæ ÷åðåç ïîãіðøåííÿ åêîëîãі÷íîї îáñòàíîâêè.

Ïåðøèìè â Óêðàїíі çàñòðàéêóâàëè 15 ëèïíÿ 1989 ð. ãіðíèêè øàõòè 
«ßñèíóâàòñüêà-Ãëèáîêà» â Ìàêіїâöі. Óïðîäîâæ êîðîòêîãî ÷àñó øàõòàð-
ñüêèé ñòðàéê îõîïèâ óâåñü Äîíáàñ. Éîãî åïіöåíòðîì ñòàâ Äîíåöüê.
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 19 липня 1989 р. припинили роботу працівники 67 шахт і низка шахтобудівних 
управлінь Донецької області, гірники шахт об’єднання «Павлоградвугілля» Дніпро-
петровської області та Червоноградської групи шахт («Укрзахідвугілля»). 22 липня 

страйкували 203 з 286 шахт. Роботу припинили майже півмільйона шахтарів України.

Ñòðàéêàðі âèìàãàëè ïîëіïøåííÿ óìîâ æèòòÿ і ïðàöі, ïіäâèùåííÿ çà-
ðîáіòíîї ïëàòè, íàöіîíàëіçàöії ìàéíà ÊÏÐÑ, äåïîëіòèçàöії ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàíіâ, ëіêâіäàöії ïàðòêîìіâ íà ïіäïðèєìñòâàõ òîùî. Çðîñòàííÿ ãðîìàä-
ñüêîї àêòèâíîñòі ñïîñòåðіãàëîñÿ òàêîæ ñåðåä çàëіçíè÷íèêіâ, ìåòàëóðãіâ, 
áóäіâåëüíèêіâ, òðàíñïîðòíèêіâ, ïðàöіâíèêіâ îñâіòè, ìåäèöèíè.

Ó ëèïíі 1990 ð. óïåðøå íà øàõòàðñüêèõ ìіòèíãàõ ïðîëóíàëà âèìîãà 
íàäàòè Óêðàїíі ñóâåðåíіòåò «áåç àíåêñіé і êîíòðèáóöіé». Ó 1990 ð. ñòðàé-
êîâèé ðóõ, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî âèñóâàëè ïîëіòè÷íі âèìîãè, îõîïèâ 360 ïіä-
ïðèєìñòâ êðàїíè.

Ó áåðåçíі–êâіòíі 1991 ð. Óêðàїíîþ ïðîêîòèëàñÿ íîâà õâèëÿ áàãàòîòè-
ñÿ÷íèõ øàõòàðñüêèõ ñòðàéêіâ ÷åðåç íåâèêîíàííÿ âëàäîþ åêîíîìі÷íèõ âè-
ìîã ñòðàéêàðіâ ó ìèíóëі ðîêè òà ïîäàëüøå ïîãіðøåííÿ ñèòóàöії ó âóãіëüíіé 
ãàëóçі. Íàñëіäêàìè öèõ ïîäіé ñòàëî:
 ïîãëèáëåííÿ åêîíîìі÷íîї êðèçè â êðàїíі: ñêîðî÷óâàâñÿ âóãëåâèäîáóòîê, 

çóïèíÿëèñÿ åíåðãîáëîêè, ëèõîìàíèëî ìåòàëóðãіéíі çàâîäè;
 ñòàíîâëåííÿ ðîáіòíè÷èõ êîëåêòèâіâ ïîâíîïðàâíèìè ó÷àñíèêàìè ïîëі-

òè÷íîãî ïðîöåñó;
 ïåðåòâîðåííÿ ñòðàéêіâ ðîáіòíèêіâ íà ñåðéîçíі âèêëèêè äëÿ âëàäè.

 Я думаю, одним з важливих уроків для нас стало усвідомлення того, що падіння 
Радянського Союзу у значній мірі було наслідком того страйку, бо шахтарі, поряд 
з донецькими металургами, були не лише основою двох найважливіших для 

СРСР галузей промисловості, але й до певного часу були привілейованим прошарком, 
такою собі «робітничою аристократією».

Д. Валковіц, історик

?  Які ще рушійні сили майбутнього розвалу СРСР ви можете назвати?

5. Поглиблення соціальної кризи
Âëàäà, ðîçïî÷àâøè ïåðåáóäîâó, øâèäêî âè÷åðïàëà êðåäèò äîâіðè íàñå-

ëåííÿ. Íåïðîäóìàíіñòü åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì ïðèøâèäøèëà êðàõ åêîíîìі÷-
íîї ñèñòåìè é ñïðè÷èíèëà ïàäіííÿ ðіâíÿ æèòòÿ. Óïðîäîâæ 1989 ð. і 
íàñòóïíèõ ðîêіâ ç ïðèëàâêіâ ìàãàçèíіâ îäèí çà îäíèì çíèêàëè ïðîìèñëîâі 
òà ïðîäîâîëü÷і òîâàðè. Äåôіöèò ñòàâ ïîâñÿêäåííèì ÿâèùåì.

Мовою джерел
Становище справ в економіці республіки загострилося і продовжує 

погіршуватися: знижуються темпи виробництва важливих видів про-
дукції, знижено видобуток вугілля, зменшилося виробництво товарів 
широкого вжитку... зберігається дефіцит більшості споживчих товарів, 
продовжують зростати ціни на колгоспних базарах. Через відсутність 
касової готівки є труднощі з виплатою заробітної плати. Багато про-
мислових підприємств, особливо через відсутність сировини, зупинені.

З оперативної обстановки в республіці в 1991 р. 
(Центральний державний архів громадських об’єднань України)

?  Зробіть висновок про вплив описаної ситуації на повсякденне життя населення.

 За соціологічним опитуванням кінця 1980-х рр., погіршення економічної ситуації 
в країні зазначили 85 % респондентів.
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Ñïîñòåðіãàëîñÿ ñòðіìêå ðîçøàðóâàííÿ òà ïîëÿðèçàöіÿ ñóñïіëüñòâà. Çäå-
áіëüøîãî ïîãіðøåííÿ âіä÷óëè ïåíñіîíåðè, êîëãîñïíèêè, ðîáіòíèêè: çà 
 ìåæåþ áіäíîñòі îïèíèëèñÿ áëèçüêî 30 % ñіìåé êîëãîñïíèêіâ, 55 % áàãàòî-
äіòíèõ ñіìåé. Ïîëіïøåííÿ âіä÷óëè êîîïåðàòîðè, êåðіâíèêè ïіäïðèєìñòâ, 
îêðåìі âèñîêîêâàëіôіêîâàíі ñïåöіàëіñòè. Êðèçîâà ñèòóàöіÿ íà âèðîáíèöòâі 
ïðèçâåëà äî ïðîñòîїâ ÷è çóïèíêè âåëè÷åçíîї êіëüêîñòі ïðîìèñëîâèõ ïіä-
ïðèєìñòâ. Ó 1990 ð. öіíè íà ðå÷і ïåðøîї ïîòðåáè çðîñëè ó 8 ðàçіâ, ñïîñòå-
ðіãàâñÿ òîòàëüíèé äåôіöèò, íàðîñòàííÿ ñîöіàëüíèõ êîíôëіêòіâ.

 Інфляція – це процес знецінення паперових грошей, падіння їхньої купівельної 
спроможності.

Ïåðåâåäåííÿ åêîíîìіêè äî íîâèõ ðèíêîâèõ âіäíîñèí øëÿõîì çíåöіíåííÿ 
ãîòіâêè (ñі÷åíü 1991 ð.) òàêîæ çàâäàëî çíà÷íîãî óäàðó ïî ðіâíþ æèòòÿ. Íå 
âñі ãðîìàäÿíè âèÿâèëèñÿ ðіâíèìè â ðåàëіçàöії âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé. Çî-
êðåìà, ñåðåä âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ ñïåöіàëіñòіâ óìîâè ðèíêîâîї åêîíîìіêè 
ÿê ñåðåäîâèùå äëÿ ïіäïðèєìëèâîñòі ðîçãëÿäàëè íå áіëüøå ÿê 1 îñîáà íà 37.

 Професія – приватний підприємець. 1. Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте 
фільм «Підприємництво без прикрас. Згадати все». Знайдіть у ньому відповідь на 
запитання: «Чому в період перебудови більшість радянських громадян виявилася 

не готовою до ринкової економіки?». 2. Долучіться самостійно до вивчення фінансової 
 грамотності. Скористайтеся посиланням https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4436538 
або оберіть власні джерела. 3. Проведіть опитування серед знайомих старшого віку та 
дізнайтеся, чи володіють вони фінансовою грамотністю. Сформулюйте висновок про 
роль фінансової грамотності в повсякденному житті, проведіть паралелі між минулим 
і сьогоденням.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте хронологічну послідовність подій: аварія на Чорно-
бильській АЕС, робітничі страйки, початок перебудови.

Просторову. Використовуючи карту 6 (с. 220), сформулюйте висновок про 
наслідки Чорнобильської аварії для України та сусідніх держав.

Інформаційну. 1. Схарактеризуйте зміст економічних перетворень у період 
перебудови. Застосуйте поняття: системна криза, Чорнобильська катастрофа, 
інфляція. 2. «Перебудова – не тільки звільнення від застійності та консерватизму 
попереднього періоду, виправлення допущених помилок, а й подолання історично 
обмежених рис суспільної організації і методів роботи, які зжили себе… Дві клю-
чові проблеми розвитку суспільства визначають долю перебудови. Це демократи-
зація всього суспільного життя і радикальна економічна реформа» (М. Горбачов). 
Які причини спонукали керівництво радянської держави до реформування?

Логічну. Які зміни відбувалися з різними суспільними групами в період пере-
будови? Які висновки про становище людей у цей період можна зробити?

Аксіологічну. 1. Сформулюйте висновок: «На мою думку, протиріччя перебу-
дови проявлялися в…». 2. «Чорнобильська катастрофа 1986 р. стала приводом 
для потужної громадської критики соціалістичної системи, а також запустила та-
кий значущий компонент перебудови, як «ініціатива знизу», що виявилося особ-
ливо ефективним у формуванні багатопартійності, реалізації гласності шля-
хом... розгортання на сторінках періодичних видань дискусій про вибір шляху 
суспільного розвитку, видання опозиційних журналів, участі в масових мітингах» 
(В. Смолій, історик). Сформулюйте своє розуміння впливу Чорнобильської ава-
рії та її наслідків на формування громадської думки.

Мовленнєву. Які події відбувалися в Україні під час перебудови? Сформу-
люйте висновок про їхні наслідки для країни.
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 §  24. Гласність і політичний плюралізм
1. Політика гласності

Ì. Ãîðáà÷îâ іíіöіþâàâ â ÑÐÑÐ ïîëіòèêó ãëàñíîñòі, çà äîïîìîãîþ ÿêîї 
ïåðåäáà÷àëîñÿ ñôîðìóâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ìіæ âëàäîþ é íàñåëåííÿì òà 
àêòèâіçóâàòè ãðîìàäÿí íà ïіäòðèìêó ðåôîðì.

 Гласність – це внутрішня політика, що проводилася керівництвом СРСР у пе-
ріод перебудови. Її риси: відносна відкритість і правдивість у діяльності держав-
них і громадських організацій; часткова свобода слова та інформації; створення 

умов для участі громадян у вирішенні внутрішньополітичних питань; урахування гро-
мадської думки; відмова від ідеологічного тиску на суспільство, переслідувань за пере-
конання та висловлені думки й судження.

Мовою джерел
Гласність передбачає соціальну, правову і моральну відповідаль-

ність засобів масової інформації. Неодмінними вимогами в цій сфері 
повинні бути... компетентність, безумовна достовірність інформації.

З резолюції ХІХ Всесоюзної конференції КПРС 
«Про гласність» (1988)

?  У чому проявлялася новизна проголошеного курсу можливостей відкритого ін-
формування суспільства? Порівняйте заявлені тези з подіями 1986 р. в Україні.

Íåçâàæàþ÷è íà çàÿâëåíі çìіíè, ó ÑÐÑÐ ïðîäîâæóâàâ ôóíêöіîíóâàòè ãî-
ëîâíèé öåíçóðíèé ëіòåðàòóðíèé îðãàí – Ãîëîâíå óïðàâëіííÿ ó ñïðàâàõ ëіòå-
ðàòóðè òà âèäàâíèöòâà і çãîäîì ñòâîðåíå íà éîãî áàçі Ãîëîâíå óïðàâëіííÿ ç 
îõîðîíè äåðæàâíèõ òàєìíèöü ó ïðåñі (1989–1991). Öå îçíà÷àëî, ùî âëàäà íå 
âіäìîâëÿëàñÿ âіä âïëèâó íà çìіñò іíôîðìàöії, ÿêó îòðèìóâàëî ñóñïіëüñòâî.

Óòіì íîâі ìîæëèâîñòі àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëà îïîçèöіéíî íàëàøòî-
âàíà ãðîìàäñüêіñòü. Її êîëî ïîïîâíþâàëîñÿ äèñèäåíòàìè, ÿêі òðèâàëèé ÷àñ 
áóëè іçîëüîâàíі âіä ñóñïіëüñòâà і òåïåð ïîâåðòàëèñÿ â Óêðàїíó ç òþðåì, 
òàáîðіâ, çàñëàííÿ. Ñåðåä íèõ áóëè Â. ×îðíîâіë, Ì. Ãîðèíü, Ë. Ëóê’ÿíåíêî, 
ÿêі ãóðòóâàëè íàâêîëî ñåáå îäíîäóìöіâ.

Íàáóâ ìàñîâîñòі ðóõ çà âіäíîâëåííÿ іñòîðè÷íîї ïðàâäè (ëіêâіäàöіþ «áі-
ëèõ ïëÿì»). Öåé ïðîöåñ âêëþ÷àâ: ïîâåðíåííÿ çàáóòèõ іìåí і òâîðöіâ, óïè-
ñóâàííÿ їõ â іñòîðè÷íèé êîíòåêñò, ðîçêðèòòÿ òà âèâ÷åííÿ ðàíіøå 
çàáîðîíåíèõ òåì, ïëþðàëіçì äóìîê, íîâó іíòåðïðåòàöіþ âіäîìèõ ôàêòіâ 
òà іí. Â óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüñòâі çðîñòàâ іíòåðåñ äî іñòîðії ãîëîäó 1932–
1933 ðð., ìàñøòàáіâ і íàñëіäêіâ ñòàëіíñüêèõ ðåïðåñіé, іñòîðії óêðàїíñüêîї 
äåðæàâíîñòі, õàðàêòåðó óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü, 
«óêðàїíіçàöії» 1920-õ ðð., äіÿëüíîñòі ÎÓÍ і ÓÏÀ.

Ç äðóãîї ïîëîâèíè 1988 ð. ðîçïî÷àëàñÿ ðåàáіëіòàöіÿ òèõ, õòî áóâ áåçïіä-
ñòàâíî çàñóäæåíèé ó 1930–1940-õ ðð. і íà ïî÷àòêó 1950-õ ðð. Íà ïî÷àòîê 
ñåðïíÿ 1989 ð. áóëî ðåàáіëіòîâàíî ïîíàä 59 òèñ. îñіá.

Óëіòêó 1988 ð. íà ÕІÕ êîíôåðåíöії ÊÏÐÑ áóëî ïîðóøåíî ïèòàííÿ ïðî 
íåîáõіäíіñòü ðåôîðìóâàííÿ ðàäÿíñüêîї ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè. Ïðîãîëîøó-
âàâñÿ êóðñ íà ñòâîðåííÿ ïðàâîâîї äåðæàâè, ðîçâèòîê ïàðëàìåíòàðèçìó, 
ïîãëèáëåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Íîâèé ïîëіòè÷íèé êóðñ îçíà÷àâ, 
ùî âëàäà âіäìîâëÿëàñÿ âіä äèêòàòóðè ïàðòії, âèçíàâàëà íàðîä äæåðåëîì 
âëàäè, à òàêîæ âåðõîâåíñòâî çàêîíó òà ïðàâ îñîáèñòîñòі, ïîãîäæóâàëàñÿ íà 
ïîøóê ïîëіòè÷íîãî êîíñåíñóñó òà âèñëîâëþâàëà ãîòîâíіñòü äî êîìïðîìіñіâ.

 §  24. Гласність і політичний плюралізм
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 Політичний плюралізм – це характеристика політичної системи суспільства, за 
якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх 
представників у політичних і громадських організаціях. Плюралізм передбачає 

різні позиції, погляди, що відображають розмаїтість інтересів у суспільстві. Отже, вини-
кає багатопартійність.

2. Активізація національно-демократичного руху
Çìіíà ãàñåë ó Ìîñêâі ùå íå îçíà÷àëà çìіíè ïîëіòèêè íà ìіñöÿõ, çîêðåìà 

â Óêðàїíі. Íà ïðîòèâàãó íîâèì ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèì òåíäåíöіÿì â Óêðà-
їíі ïðîâîäèâñÿ æîðñòêèé êîíñåðâàòèâíèé êóðñ. Âіäñóòíіñòü ñåðéîçíèõ çðó-
øåíü â åêîíîìі÷íîìó òà ñîöіàëüíîìó æèòòі, âіäñòàâàííÿ âіä ïðîöåñіâ 
ïåðåáóäîâè, åêîëîãі÷íà êàòàñòðîôà, íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ ÊÏÓ äî íîâîñòâî-
ðåíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé, ó÷àñíèêè ÿêèõ âêàçóâàëè íà ñîöіàëüíі, 
åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè, ïîñèëåííÿ ðóñèôіêàöії, øòó÷íå îáìåæåííÿ äîñòóïó 
äî іíôîðìàöії, ùî ñòîñóâàëàñÿ ñó÷àñíîãî é ìèíóëîãî Óêðàїíè, – óñå öå 
ñêîëèõíóëî óêðàїíñüêå ñóñïіëüñòâî.

Çàðîäæåííÿ ìàñîâîãî ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íîãî ðóõó ïî÷èíàëîñÿ ç ïîÿâè 
÷èñëåííèõ íåôîðìàëüíèõ ãðóï, îá’єäíàíü, îðãàíіçàöіé, ÿêі âèíèêàëè â 
Óêðàїíі, ÿê і ïîâñþäíî â ÑÐÑÐ, óæå íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі ïåðåáóäîâè.

 Неформальні організації – це громадські організації, які виникали в умовах пе-
ребудовної лібералізації, тобто без попереднього розгляду цілей, програми, 
структури й кадрового складу в партійних комітетах і КДБ.

Íåôîðìàëüíèé ðóõ ó ðåñïóáëіöі íàðàõîâóâàâ çíà÷íå êîëî ïðèõèëüíèêіâ 
òà îõîïëþâàâ øèðîêó ïàëіòðó ñîöіàëüíèõ іíòåðåñіâ. Íàéáіëüøó êіëüêіñòü 
ñòàíîâèëè êóëüòóðíî-іñòîðè÷íі, ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі, åêîëîãі÷íі, ñïîðòèâíі 
ñàìîäіÿëüíі ãðóïè, îá’єäíàííÿ òà îðãàíіçàöії.

 Якщо наприкінці 1988 р. кількість неформальних груп в Україні нараховувала 
кілька тисяч, то станом на червень 1989 р. – понад 47 тис.

Áіëüøó ìîæëèâіñòü äëÿ ðåàëіçàöії іíòåðåñіâ і âіäñòîþâàííÿ ñâîїõ ïîçè-
öіé îòðèìóâàëè ãðîìàäÿíè, äіÿëüíіñòü ÿêèõ íå ñóïåðå÷èëà êóðñó ÊÏÐÑ íà 
ïåðåáóäîâó, çàêîíàì і Êîíñòèòóöії ÓÐÑÐ і ñïðÿìîâóâàëàñÿ íà ïіäòðèìêó 
ïåðåáóäîâè. Ïðîòå òі ãðóïè, îðãàíіçàöії, îá’єäíàííÿ, ó ÿêèõ ëóíàëà âіä-
êðèòà êðèòèêà âëàäè, ïîòðàïëÿëè ïіä ïèëüíèé íàãëÿä ç áîêó ñèñòåìè, à 
їõíі ó÷àñíèêè ïіäëÿãàëè îáîâ’ÿçêîâіé ïðîôіëàêòèöі òà «âèõîâíîìó âïëèâó» 
çà «íåïðàâîìіðíіñòü їõíüîї ïîâåäіíêè».

Ïîïðè êîíòðîëü â Óêðàїíі ñôîðìóâàëàñÿ íèçêà îðãàíіçàöіé і îá’єäíàíü, 
ÿêі ñòàëè ïðîâіäíèêàìè ó ôîðìóâàííі ãðîìàäñüêîї äóìêè ùîäî ðіçíîìà-
íіòíèõ àñïåêòіâ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà:

Íàçâà îðãàíіçàöії, 
äàòà çàñíóâàííÿ Ñôåðà іíòåðåñіâ

Óêðàїíñüêèé êóëüòóðî-
ëîãі÷íèé êëóá (1987)

êóëüòóðà, êðèòèêà ïîëіòèêè âëàäè ç íàöіîíàëüíîãî 
ïèòàííÿ

Òîâàðèñòâî äðóçіâ Ëåâà 
(1987)

ïðîñâіòíèöüêà äіÿëüíіñòü, ç 1988 ð. – іíòåðåñ äî ïî-
ëіòè÷íèõ ïðîáëåì 

Êîìіòåò çàõèñòó 
Óêðàїíñüêîї êàòîëèöü-
êîї öåðêâè (1987)

âіäðîäæåííÿ Óêðàїíñüêîї ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè

Àñîöіàöіÿ «Çåëåíèé 
ñâіò» (1987)

åêîëîãі÷íà áåçïåêà
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Íàçâà îðãàíіçàöії, 
äàòà çàñíóâàííÿ Ñôåðà іíòåðåñіâ

Óêðàїíñüêà Ãåëüñіíñüêà 
ãðóïà, çãîäîì 
Óêðàїíñüêà Ãåëüñіíñüêà 
ñïіëêà (1987)

îá’єäíàííÿ ñàìîñòіéíèõ ïðàâîçàõèñíèõ ãðóï і ôîðìó-
âàíü, єäíàííÿ îäíîäóìöіâ-ïàòðіîòіâ, ñòâîðåííÿ îñíîâè 
äëÿ îïîçèöіéíîї ïîëіòè÷íîї ïàðòії, âіäíîâëåííÿ óêðà-
їíñüêîї äåðæàâíîñòі («Äåêëàðàöіÿ ïðèíöèïіâ» ÓÃÑ)

Òîâàðèñòâî ðіäíîї ìîâè 
(1988)

âіäðîäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè

«Ìåìîðіàë» іìåíі 
Âàñèëÿ Ñòóñà1 (1989)

іñòîðèêî-ïðîñâіòíèöüêå ïðàâîçàõèñíå äîáðî÷èííå 
 òîâàðèñòâî

Äіÿëüíіñòü öèõ і áàãàòüîõ іíøèõ îðãàíіçàöіé ïîñòóïîâî âèõîäèëà çà 
ìåæі íå÷èñëåííèõ çіáðàíü ó÷àñíèêіâ і íàáóâàëà äåäàëі áіëüøîãî ðîçãîëîñó. 
Ôîðìè äіÿëüíîñòі: âіä ïіäãîòîâêè òà ðîçïîâñþäæåííÿ ïîçàöåíçóðíîї ïðåñè 
äî âіäñòîþâàííÿ ïðàâ і ñâîáîä øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ìіòèíãіâ, çáîðіâ, äåìîí-
ñòðàöіé.

Мовою джерел
Ми назвали його [журнал «Український вісник»] органом українсь-

кого національно-демократичного руху… Ми не є органом жодної партії, 
жодної групи чи якоїсь там організації. Під «рухом» ми розуміємо 
найширшу гаму дії для національного відродження України, починаючи 
від найсміливіших виступів там на захист якихось пам’ятників куль-
тури, мовних проблем… і кінчаючи людьми, які ставлять питання про 
державне відокремлення України… Але якщо це робиться звичайно в де-
мократичній формі, а не в якихось екстремістських чи насильницьких 
формах.

З розшифрованого запису інтерв’ю В. Чорновола та М. Гориня 
(вересень 1987 р.), наданого КДБ УРСР секретареві ЦК КПУ

?  Чи є, на вашу думку, трактування В. Чорновола національно-демократичного руху 
вичерпним? Відповідь обґрунтуйте.

Íàïðèêіíöі 1980-õ ðð. äåìîêðàòè÷íі ñèëè ñòàëè âіäêðèòî âèêîðèñòîâó-
âàòè íàöіîíàëüíó ñèìâîëіêó. Ñèìâîëîì óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî îïîðó 
ðàäÿíñüêіé âëàäі çíîâó ñòàâ ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð. Â àâàíãàðäі áîðîòüáè çà 
äîêîðіííі çìіíè â ñóñïіëüñòâі áóëà óêðàїíñüêà іíòåëіãåíöіÿ, îðієíòîâàíà íà 
íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè.

3. Зміни в політичному керівництві УРСР
Ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏÓ Â. Ùåðáèöüêèé, ÿêèé 17 ðîêіâ ïåðåáóâàâ íà 

ïîñàäі, áóâ íåïðèìèðåííèì і æîðñòêèì ó áîðîòüáі ç «óêðàїíñüêèì íàöіî-
íàëіçìîì». Íі÷îãî íå çìіíèëîñÿ â ïîëіòèöі ÊÏÓ é çà êåðіâíèöòâà Â. Іâàøêà 
(1989–1990). Ïàðòіÿ íå âñòèãàëà çà ïåðåáіãîì ïîäіé; її áþðîêðàòè÷íèé àïà-
ðàò äåìîíñòðóâàâ íåçäàòíіñòü ïåðåáóäîâóâàòèñÿ ðàçîì ç êðàїíîþ òà âåñòè 
ïîëіòè÷íó áîðîòüáó â íîâèõ óìîâàõ.

Ïàðòіéíå êåðіâíèöòâî íå ïðîñòî іãíîðóâàëî âèìîãè îïîçèöіéíèõ ñèë, 
ïðîöåñè äåìîêðàòèçàöії, à íàé÷àñòіøå ïðîòèñòîÿëî їì. Ïàðòіÿ ïîñòóïîâî 
ïåðåòâîðèëàñÿ íà ãàëüìî ïåðåáóäîâè, à ïîòіì і íà її ïðÿìîãî âîðîãà. Öå 

1 «Ìåìîðіàë» іìåíі Âàñèëÿ Ñòóñà – ñêëàäîâà ÷àñòèíà Âñåñîþçíîãî äîáðîâіëüíîãî 
іñòîðèêî-ïðîñâіòíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ìåìîðіàë».
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ïðèçâåëî äî ïðîòèñòîÿííÿ ìіæ êîíñåðâàòîðàìè òà ðåôîðìàòîðàìè âñå-
ðåäèíі ïàðòії, îñëàáëåííÿ ïîçèöіé ïàðòії â ñóñïіëüñòâі, ïîãëèáëåííÿ 
 çàãàëüíîї êðèçè. Ïàðòіÿ ïî÷àëà ðîçêîëþâàòèñÿ, ñïî÷àòêó іäåéíî, çãîäîì 
îðãàíіçàöіéíî. Ó òðàâíі 1990 ð. ïðèõèëüíèêè îíîâëåííÿ ïîëіòèêè â Óêðà-
їíі îá’єäíàëèñÿ â «Äåìîêðàòè÷íó ïëàòôîðìó».

 За 1989 р. кількісний склад КПУ зменшився на 0,25 %, а за 1990 р. – на 10 %.

Íà ïî÷àòîê 1990-õ ðð. ïàðòіéíі ñòðóêòóðè îñòàòî÷íî âòðàòèëè âïëèâ íà 
ðîçâèòîê ñèòóàöії â ðåñïóáëіöі. Ïîëіòè÷íà іíіöіàòèâà ïåðåéøëà âіä ÖÊ ÊÏÓ 
äî Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ.

4. Формування багатопартійної системи

 Політична партія – це зареєстроване згідно із чинним законом добровільне 
об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми су-
спільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню й вираженню 

 політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Ó ïðîöåñі ñòàíîâëåííÿ óêðàїíñüêîї áàãàòîïàðòіéíîñòі ðîçðіçíÿþòü äâà 
åòàïè.

І åòàï – äîïàðòіéíèé (1988–1990 ðð.): âèíèêíåííÿ íåôîðìàëüíèõ ïîëіòè-
çîâàíèõ і ïîëіòè÷íèõ îðãàíіçàöіé, ÿêі ñòàëè îñíîâîþ ëåãàëіçîâàíîї îïîçèöії 
òà ñâîєþ äіÿëüíіñòþ ïіäãîòóâàëè óìîâè òâîðåííÿ âëàñíå ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé.

Мовою джерел
У республіці в умовах поглиблення процесів демократизації і глас-

ності виникла і функціонує значна кількість різного роду самодіяль-
них об’єднань, більшість з яких проводить позитивну роботу на під-
тримку перебудови. Разом з тим здійснюється контроль за ситуацією, 
що виникає в 21 з таких «неформальних» об’єднань з врахуванням 
даних про наявність в керівництві і активі осіб, екстремістсько на-
лаштованих, засуджених в минулому за вчинення державних злочинів, 
виступаючих із закликами націоналістичного, політично-шкідливого 
характеру, провокуючи групові порушення громадського порядку.

З довідки КДБ УРСР секретареві ЦК КПУ Ю. Єльченку 
щодо неформальних громадських об’єднань, які діють 

на території УРСР (22 липня 1988 р.)

Ó ëèñòîïàäі 1988 ð. ó Ñïіëöі ïèñüìåííèêіâ Óêðàїíè (ÑÏÓ) îáãîâîðþâà-
ëàñÿ іäåÿ ñòâîðåííÿ Íàðîäíîãî Ôðîíòó. Çãîäîì ç’ÿâèëàñÿ іäåÿ Íàðîäíîãî 
Ðóõó. À âæå 31 ñі÷íÿ 1989 ð. çàãàëüíі çáîðè ÑÏÓ ñõâàëèëè ïðîåêò ïðî-
ãðàìè Íàðîäíîãî Ðóõó Óêðàїíè (ÍÐÓ) çà ïåðåáóäîâó. Ó âåðåñíі 1989 ð. 
âіäáóëèñÿ Óñòàíîâ÷і çáîðè ÍÐÓ, íà ÿêèõ ïðîãîëîñèëè, ùî Ðóõ âèñòóïàє çà 
«îíîâëåíå ñîöіàëіñòè÷íå ñóñïіëüñòâî», ñòâîðåííÿ Óêðàїíñüêîї äåðæàâè òà 
ïіäïèñàííÿ ñîþçíîãî äîãîâîðó. Ãîëîâîþ Ðóõó áóëî îáðàíî І. Äðà÷à.

 НРУ склався як широка коаліція національно-демократичних сил, об’єднавши 
представників усіх верств суспільства, які підтримали демократичні реформи, та 
став чинником їх консолідації, сформувався як сукупність течій і напрямків україн-

ського відродження, був інструментом становлення ідеологічного плюралізму, оскільки 
ставши єдиним громадсько-політичним рухом в УРСР, він забезпечив співіснування 
в межах власних структур політичних партій та організацій різного ідеологічного 
спрямування.

С. Бондаренко, історик



Відновлення незалежності України

129

?  Визначте роль НРУ в національно-демократичній перебудові України.

Ó æîâòíі 1989 ð. çàÿâèëà ïðî ñåáå íå÷èñëåííà, àëå äîâîëі ðàäèêàëüíà 
îðãàíіçàöіÿ – Óêðàїíñüêà íàöіîíàëüíà ïàðòіÿ. Її ïðåäñòàâíèêè çàïåðå÷ó-
âàëè ÷èííіñòü Êîíñòèòóöії òà ñîþçíîãî äîãîâîðó 1922 ð. і âіäêèäàëè ìîæ-
ëèâіñòü ðåôîðìóâàííÿ ñóñïіëüñòâà â ìåæàõ ñîöіàëіñòè÷íîãî âèáîðó. Ïàðòіÿ 
âіäñòîþâàëà ïðàâî óêðàїíñüêîãî íàðîäó íà íåçàëåæíå äåðæàâíå іñíóâàííÿ 
é ïðîãîëîøóâàëà ñâîєþ ìåòîþ âіäíîâëåííÿ Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóá-
ëіêè â åòíі÷íèõ ìåæàõ.

Øâèäêî ïîëіòèçóâàëàñÿ Óêðàїíñüêà Ãåëüñіíñüêà ñïіëêà. ßêùî íà ïî-
÷àòêó âîíà âèñëîâëþâàëàñÿ çà êîíôåäåðàöіþ ñîþçíèõ ðåñïóáëіê ç їõíüîþ 
øèðîêîþ ñàìîñòіéíіñòþ, òî çãîäîì çàÿâèëà ïðî íåîáõіäíіñòü âèõîäó Óêðà-
їíè çі ñêëàäó ÑÐÑÐ і ñòâîðåííÿ íåçàëåæíîї äåðæàâè. Íà ïî÷àòêó 1990 ð. 
ÓÃÑ íàðàõîâóâàëà 1,5 òèñ. ÷ëåíіâ і ìàëà âіääіëåííÿ â óñіõ îáëàñòÿõ Óê-
ðàїíè.

ІІ åòàï – åòàï ïî÷àòêîâîї áàãàòîïàðòіéíîñòі (1990 – ñåðïåíü 1991 ð.): 
ôîðìóâàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї áàçè áàãàòîïàðòіéíîñòі; ïîÿâà ïàðëà-
ìåíòñüêîї îïîçèöії; іíіöіþâàííÿ ïðåäñòàâíèêàìè äåìîêðàòè÷íîãî áëîêó 
âàæëèâèõ äåðæàâíèõ ðіøåíü; ïîÿâà ÷èñëåííèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé.

Ïîÿâі íîâèõ ïàðòіé çíà÷íîþ ìіðîþ ñïðèÿâ Çàêîí ÓÐÑÐ «Ïðî çìіíè і 
äîïîâíåííÿ Êîíñòèòóöії (Îñíîâíîãî çàêîíó) ÓÐÑÐ» (24 æîâòíÿ 1990 ð.), 
ÿêèì áóëî ëіêâіäîâàíî ñòàòòþ Êîíñòèòóöії ÓÐÑÐ ïðî êåðіâíó і ñïðÿìîâó-
þ÷ó ðîëü Êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії. Òàêîæ áóëî çàêðіïëåíî ïðàâî ãðîìàäÿí 
îá’єäíóâàòèñÿ â ïîëіòè÷íі ïàðòії, іíøі ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії.

 У 1989–1991 рр. в Україні з’явилося понад 20 партій та об’єднань із загальною 
кількістю членів близько 30 тис. осіб. У 1990 р. зареєстрували Українську респуб-
ліканську партію; у 1991 р. легалізовано ще 11 партій.

Розвиток багатопартійності 
через призму механізму створення партій

1. Формування політичних партій на базі політичних об’єднань. У червні 1990 р. 
створено Українську народно-демократичну партію – на базі Української народно-
демократичної ліги, що оформилася з Українського культурологічного клубу. У лю-
тому 1990 р. зареєстровано як політичну організацію НРУ за перебудову (у 1993 р. 
оформився в партію). У квітні 1990 р. створено Українську республіканську пар-
тію – з Української Гельсінської спілки. У листопаді 1990 р. виникла Ліберально-де-
мократична партія України – з Київської ліберально-демократичної спілки.

2. Об’єднання неполітичного характеру. У травні 1991 р. з’явилася Партія зеле-
них України – із Всеукраїнської екологічної асоціації «Зелений світ».

3. Створення через дезінтеграційні процеси у КПРС. У червні 1990 р. виникла 
Українська селянська демократична партія – проявилася незгода окремих кому-
ністів із цінностями та політикою компартії. У грудні 1990 р. створено Партію демо-
кратичного відродження України на базі Демократичної платформи КПРС.

4. Цілеспрямована діяльність особистостей. Український християнський 
демократичний фронт (П. Січко, В. Січко); Всеукраїнське політичне об’єднання 
«Державна самостійність України» (З. Красівський, І. Кандиба).

5. Розмежування інтересів та розкол. 25–27 травня 1990 р. на з’їзді соціал-де-
мократів утворилися Об’єднана соціал-демократична партія України та Соціал-
демократична партія України.

Ïåðøі óêðàїíñüêі ïàðòії âèíèêëè â ìіñòàõ Ëüâіâ, Êèїâ, Äíіïðîïå-
òðîâñüê, Äîíåöüê. Їõíÿ іäåîëîãі÷íà ïàëіòðà: íàöіîíàëіñòè÷íà, äåìîêðà-
òè÷íà (äåìîêðàòè: õðèñòèÿíñüêі, íàðîäíі, ñåëÿíñüêі, ëіáåðàëüíі, ñîöіàëüíі).
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 Положення програми перших партій були досить контрастним зрізом стану су-
спільства і людської свідомості періоду «пізнього комунізму». Партії виступали 
проти «тоталітаризму» як системи з усіма її атрибутами: монопольним всевлад-

дям однієї партії, кастовими привілеями, гігантським репресивним апаратом, державним 
атеїзмом, проти «всевладдя Москви» та русифікації, виснаження надр України й загалом 
ресурсів; вимагали… політичної незалежності України, політичних, економічних і соці-
альних змін.

М. Кармазіна, історикиня

?  Чому партії цього періоду називають антисистемними?

 1. Перейдіть за кодом чи посиланням http://history.org.ua/LiberUA/978-
966-02-5425-1/978-966-02-5425-1.pdf та ознайомтеся зі збіркою до-
кументів і матеріалів, що відтворюють суспільно-політичне життя в 

Україні наприкінці 1980-х рр. 2. Сформулюйте тему дослідження. Опрацюйте 
обрані матеріали, залучіть усні свідчення очевидців. 3. Підготуйте доповідь і запропо-
нуйте однокласникам визначити її актуальність. 4. Подумайте, як можна популяризувати 
ваше дослідження серед громадськості.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Синхронізуйте процеси: політика гласності, зародження і ак-
тивізація національно-демократичного руху, багатопартійність, криза компартій-
ної системи.

Просторову. Використовуючи карту 6 (с. 220), проаналізуйте географію акти-
візації національно-демократичного руху.

Інформаційну. 1. Поясніть значення понять: гласність, політичний плюра-
лізм, неформальні організації. Наведіть приклади. 2. Проаналізуйте документ 
зі с. 128.

Аксіологічну. «Ці особи [дисиденти, що повернулись після ув’язнення], а та-
кож деякі їх однодумці… намагаються загострити увагу оточуючих на питаннях 
“чистоти мови”, вивчення історії, збереження культурної спадщини. Вони нама-
гаються використати громадські організації для прищеплення елементів «на-
ціональної свідомості»… вважаємо за необхідне: приділити увагу зазначеному 
контингенту з метою зведення до мінімуму їх негативного впливу на оточення; 
організувати серію публікацій в обласній пресі з викриття українського буржуаз-
ного націоналізму» (З доповідної записки Управління КДБ УРСР по Львівській 
області, 28 липня 1987 р.). Сформулюйте висновок про готовність (або неготов-
ність) радянської системи станом на середину 1987 р. дотримуватися гласності 
та розвиватися в умовах політичного плюралізму.

Логічну. «Стаття 7. Політичні партії, громадські організації і рухи через 
своїх представників... беруть участь у розробці і здійсненні політики республіки, 
в управлінні державними і громадськими справами на основі їх програм і стату-
тів, відповідно до Конституції України і чинних законів. Стаття 49. Громадяни 
України мають право об’єднуватись у політичні партії... що сприяють задово-
ленню їх законних інтересів» (Із Закону УРСР «Про зміни і доповнення Консти-
туції (Основ ного закону) Української РСР»). Сформулюйте висновок: «Я вва-
жаю, що передумовою / наслідком розвитку національно-демократичного руху 
були такі зміни до Конституції УРСР…». Відповідь обґрунтуйте.

Мовленнєву. Складіть розповідь про особливості формування багатопар-
тійності в Україні. Скористайтеся планом: 1) наявність або відсутність традиції 
багатопартійності; 2) етапи формування багатопартійності; 3) механізми форму-
вання; 4) чисельність членів партії; 5) географія; 6) ідеологія; 7) характер і мета 
діяльності.
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 §  25. Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних 
настроїв

1. Оновлення культурної сфери
Áîðîòüáà çà âіäðîäæåííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè. Ïèòàííÿìè çàõèñòó óêðàїí-

ñüêîї ìîâè é óòâåðäæåííÿì її ÿê äåðæàâíîї ñòàëè îïіêóâàòèñÿ íåôîðìàëüíі 
îðãàíіçàöії. Ó 1988 ð. áóëî ñòâîðåíî: ó Ëüâîâі – Òîâàðèñòâî ðіäíîї ìîâè 
іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ó Ïîëòàâі – êëóá «Ðіäíå ñëîâî», ó Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêó – Òîâàðèñòâî іì. Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî, ïðè Ñïіëöі ïèñüìåííèêіâ 
Óêðàїíè – Êëóá øàíóâàëüíèêіâ óêðàїíñüêîї ìîâè òà іí. Ó ëþòîìó 1989 ð. 
ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ ðåãіîíіâ ïðîâåëè óñòàíîâ÷ó êîíôåðåíöіþ ðåñïóáëі-
êàíñüêîãî Òîâàðèñòâà óêðàїíñüêîї ìîâè іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà (ÒÓÌ). 
ÒÓÌ ïðîâîäèëî ìàñøòàáíі àêöії íà çàõèñò óêðàїíñüêîї ìîâè, âèñòóïàëî çà 
ðîçøèðåííÿ óêðàїíîìîâíîãî ïðîñòîðó, âèñóâàëî âèìîãè ùîäî êîíñòèòó-
öіéíîãî çàõèñòó óêðàїíñüêîї ìîâè.

 У 1990 р. ТУМ налічувало понад 100 тис. осіб.

Мовою джерел
Стаття 2. Відповідно до Конституції Української РСР державною мовою 

Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова.
Стаття 4. Мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР є 

українська, російська та інші мови. Українська РСР забезпечує вільне 
користування російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування 
народів Союзу РСР.

Із Закону УРСР «Про мови в Українській РСР» (жовтень 1989 р.)

?  Чому, на вашу думку, ухвалення цього закону було важливим для українського 
суспільства?

Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà áóëà äіÿëüíіñòü іç ëåãàëіçàöії 
óêðàїíñüêîãî ìèíóëîãî (іñòîðії, ëіòåðàòóðè, êóëüòóðè). Öèì çàéìàëèñÿ íå-
ôîðìàëüíі îðãàíіçàöії: Óêðàїíñüêèé êóëüòóðîëîãі÷íèé êëóá, Òîâàðèñòâî 
Ëåâà, êëóá «Ñïàäùèíà» ïðè Áóäèíêó â÷åíèõ ÀÍ ÓÐÑÐ, ñòóäåíòñüêå îá’єä-
íàííÿ «Ãðîìàäà» Êèїâñüêîãî äåðæàâíîãî óíіâåðñèòåòó іì. Ò. Øåâ÷åíêà, 
òîâàðèñòâî «Ìåìîðіàë».

Äåìîêðàòèçàöіÿ òà îíîâëåííÿ êóëüòóðíîї ñôåðè ÷åðåç ïóáëі÷íèé іíôîð-
ìàöіéíèé ïðîñòіð. Íàïðèêіíöі 1980-õ ðð. ó ðåñïóáëіöі ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà 
êіëüêіñòü ðóêîïèñíèõ, ìàøèíîïèñíèõ і íàâіòü êîìï’þòåðíèõ ÇÌІ. Ïî÷àëè 
äðóêóâàòèñÿ ïåðøі íåçàëåæíі ãàçåòè: «Îðієíòèð», «Ãîëîñ âіäðîäæåííÿ». 
Ó 1990 ð. îïîçèöіÿ ìàëà âæå ìàéæå 200 âèäàíü.

Çìіíè îõîïèëè òàêîæ ðàäіî é òåëåáà÷åííÿ. ßâèùåì íàöіîíàëüíî-êóëü-
òóðíîãî é ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ ñòàëè ïóáëі÷íі äåáàòè іç çàãàëüíîíàöіî-
íàëüíèõ ïðîáëåì.

Çíà÷íèé ðåçîíàíñ â Óêðàїíі ìàâ ëіòåðàòóðíèé äîðîáîê òâîð÷îї іíòåëі-
ãåíöії. Çîêðåìà, іíòåðåñ âèêëèêàëè íîâі òâîðè âіäîìèõ óêðàїíñüêèõ ïèñü-
ìåííèêіâ: «Ñіì» Á. Îëіéíèêà, «×îðíîáèëüñüêà ìàäîííà» І. Äðà÷à, 
ïóá  ëіöèñòèêà І. Äçþáè, «×îðíîáèëü» Þ. Ùåðáàêà, «Ìàðіÿ ç ïîëèíîì ó 
êіíöі ñòîëіòòÿ» Â. ßâîðіâñüêîãî, «Ñàä íåòàíó÷èõ ñêóëüïòóð» Ë. Êîñòåíêî, 
«Áîãè íà ïðîäàæ», «Ïîïіë Êëààñà», «Òðèäöÿòі», «Ìіñòå÷êîâі іñòîðії» À. Äі-
ìàðîâà, «Â-âàí!» Ï. Çàãðåáåëüíîãî, «ßñà» Þ. Ìóøêåòèêà òà іí. Ïðèâåð-
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íóëè óâàãó é âèäàíі ÷åðåç 20 ðîêіâ «Ñîáîð» Î. Ãîí÷àðà, «Æóðàâëèíèé 
êðèê» Ð. Іâàíè÷óêà òà іí.

Ñïðàâæíüîþ ëåãåíäîþ íåçàëåæíîї óêðàїíñüêîї êóëüòóðè êіíöÿ 1980-õ – 
ïî÷àòêó 1990-õ ðð. ñòàëà òâîð÷à äіÿëüíіñòü ëіòåðàòóðíîãî ãóðòó «Áó-Áà-Áó» 
(«Áóðëåñê-Áàëàãàí-Áóôîíàäà»), ÿêèé ñòâîðèëè ó Ëüâîâі 1985 ð. ïîåòè 
Þ. Àíäðóõîâè÷, Â. Íåáîðàê òà Î. Іðâàíåöü.

Редактор. Функції спеціаліста не обмежуються перевіркою 
текстів, він займається створенням концепції видання, літе-
ратурною обробкою та організацією процесу підготовки до 
друку. Завдання редактора – зробити видання яскравим, цікавим, сучасним. Щоб стати 
професіоналом, треба володіти високою грамотністю й різними стилями мовлення. 
Місце роботи – газети та журнали, книжкові видавництва, телекомпанії та радіостанції.

Юрій Андрухович

 Юрій Андрухович (народився 1960 р.) – україн-
ський поет, прозаїк, есеїст, редактор, перекладач, 
громадський діяч. Закінчив редакторське відділення 

Українського поліграфічного інституту у Львові (1982) та Вищі 
літературні курси при Літературному інституті ім. М. Горького 
в Москві (1991). Працював журналістом, очолював відділ по-
езії Івано-Франківського часопису «Перевал» (1991–1995). 
Віце-президент Асоціації українських письменників (1997–
1999). Твори Ю. Андруховича перекладено багатьма євро-
пейськими мовами.

Âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîї äóìêè óêðàїíñüêîãî òåàòðó òà êіíî. 
Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî â Óêðàїíі äðóãîї ïîëîâèíè 1980-õ ðð. áóëî ïðåäñòàâ-
ëåíî ïåðåäóñіì ðîáîòàìè òàêèõ ðåæèñåðіâ, ÿê Ð. Âіêòþê, Ñ. Äàí÷åíêî, 
Á. Æîëäàê, Ñ. Ìîéñåєâ, Ô. Ñòðèãóí. Íà óêðàїíñüêіé ñöåíі ç’ÿâèëèñÿ öіêàâі 
é îðèãіíàëüíі ï’єñè: «Âіçàâі», «Êàôåäðà» Â. Âðóáëåâñüêîї, «×îòèðè æіíêè 
áіëÿ ñòàâó» Þ. Áåäçèêà, «Çàëіçíі ñîëäàòè» Â. Áîñîâè÷à, «Çëèâà» Î. Êîëî-
ìіéöÿ, «Íàáëèæåííÿ» Þ. Ùåðáàêà.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1980-õ – íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. â Óêðàїíі áóëî ñòâî-
ðåíî ôіëüìè «Àñòåíі÷íèé ñèíäðîì» Ê. Ìóðàòîâîї, «Áåðåæè ìåíå, ìіé òà-
ëіñìàíå!» і «Ôіëåð» Ð. Áàëàÿíà, «Ñàìîòíÿ æіíêà áàæàє ïîçíàéîìèòèñÿ» 
Â. Êðèøòîôîâè÷à, «Íîâі ïðèãîäè ÿíêі ïðè äâîðі êîðîëÿ Àðòóðà» Â. Ãðåñÿ, 
«Êàìіííà äóøà» Ñ. Êëèìåíêà òà іí. Ó 1987 ð. âèéøîâ ó ïðîêàò ñòâîðåíèé 
ùå â 1960-òі ðð. ôіëüì Þ. Іëëєíêà «Êðèíèöÿ äëÿ ñïðàãëèõ».

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ îñìèñëåííÿ òðàãі÷íèõ ñòîðіíîê іñòîðії ìàëà êàðòèíà 
Î. ßí÷óêà «Ãîëîä-33» (1991), çíÿòà çà ìîòèâàìè «Æîâòîãî êíÿçÿ» Â. Áàðêè.

Ìіæíàðîäíå âèçíàííÿ çäîáóëà êіíîñòðі÷êà «Ëåáåäèíå îçåðî. Çîíà» ðå-
æèñåðà Þ. Іëëєíêà çà ñöåíàðієì Ñ. Ïàðàäæàíîâà, ÿêó íà Êàííñüêîìó ìіæ-
íàðîäíîìó ôåñòèâàëі â 1990 ð. óïåðøå â іñòîðії óêðàїíñüêîãî êіíî áóëî 
óäîñòîєíî äâîõ ãîëîâíèõ ïðèçіâ Ìіæíàðîäíîї ôåäåðàöії êіíåìàòîãðàôі÷íîї 
ïðåñè. Îñìèñëåííÿ íàöіîíàëüíîї іñòîðії, êóëüòóðè òà äóõîâíîñòі ñòàâàëî 
îäíієþ ç ïðîâіäíèõ òåì óêðàїíñüêîãî êіíåìàòîãðàôà.

Íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî æèòòÿ áóëà òâîð÷à òà 
ãðîìàäñüêà äіÿëüíіñòü õóäîæíèêіâ. Äî àðò-ïðîñòîðó Óêðàїíè ïîâåðòàëèñÿ 
ìèòöі àíäåґðàóíäó, ïðåäñòàâíèêè íåîôіöіéíîãî ìèñòåöòâà. Âіäêðèâàëèñÿ 
çàïàñíèêè äåðæàâíèõ ìóçåїâ, åêñïîíóâàëàñÿ âåëèêà êіëüêіñòü íåâіäîìèõ 
çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñіâ ðîáіò.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1980-õ ðð. íîâèì çìіñòîì íàïîâíþâàëîñÿ ìóçè÷íå 
ìèñòåöòâî Óêðàїíè, àêòèâіçóâàëîñÿ ìóçè÷íî-êîíöåðòíå æèòòÿ, ïîñèëèëàñÿ 
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ïðîïàãàíäà óêðàїíñüêîї ìóçèêè. Ïîïóëÿðíіñòü ìàëà ìóçèêà Â. Ñèëüâå-
ñòðîâà, Â. Çóáèöüêîãî, Á. Ëÿòîøèíñüêîãî, Â. Áіáіêà, Є. Ñòàíêîâè÷à, Ì. Ñêî-
ðèêà. Â îïåðíîìó ìèñòåöòâі áóëè âіäîìèìè іìåíà І. Êàðàáèöÿ, Ê. Öåïêîëåíêî, 
Ñ. Áåäóñåíêà, Ã. Òàòàð÷åíêà. Ó öàðèíі ïіñåííîї òâîð÷îñòі ïëіäíî ïðàöþâàëè 
Î. Áіëàø, Â. Ôіëіïåíêî, Ë. Äè÷êî, Î. Êðàñîòîâ, À. Ãîð÷èíñüêèé.

 Андеґраунд – це творчість осіб або груп, яка суперечить усталеним філософ-
ським, етичним, естетичним кодам соціуму й скеровується на самовираження.

 Навчальний проект «Український андеґраунд: кіно, музика і театр кінця ХХ ст.».
1. Знайдіть у мережі Інтернет (або скористайтеся іншими джерелами) матеріали 
про андеґраунд в Україні. 2. Підготуйте розповідь для однокласників про тих осо-

бистостей, які вас зацікавили. Спробуйте пояснити, що спричинило появу андеґраунду, 
які основні особливості мистецтва андеґраунду, хто був його основним споживачем.

2. Фестиваль «Червона рута»
Ó âåðåñíі 1989 ð. ó ì. ×åðíіâöі âіäáóâñÿ ôåñòèâàëü «×åðâîíà ðóòà». Ó òîé 

÷àñ öå áóâ єäèíèé óêðàїíîìîâíèé ôåñòèâàëü åñòðàäíîї ïіñíі â Óêðàїíі. Ïіä 
÷àñ çàõîäó òàêîæ ïðîâîäèëèñÿ âåðíіñàæі, òâîð÷і âå÷îðè, êîíöåðòè òà çàñі-
äàííÿ äèñêóñіéíîãî êëóáó «Íàðîäíà ìіôîòâîð÷іñòü òà ñó÷àñíà êóëüòóðà», 
ÿðìàðîê ðîáіò íàðîäíèõ ìàéñòðіâ і âèñòóïè ôîëüêëîðíèõ êîëåêòèâіâ.

Íîâà ìóçè÷íà õâèëÿ, ÿêó âіäêðèëà «×åðâîíà ðóòà», çäîáóëà íå÷óâàíó 
ïîïóëÿðíіñòü â Óêðàїíі òà óêðàїíñüêіé äіàñïîðі. Ñåðåä ó÷àñíèêіâ ðîê-
çìàãàíü áóëè ãóðòè «ÂÂ», «Áðàòè Ãàäþêіíè», «Çèìîâèé ñàä», «Êîìó âíèç» 
òîùî.

 Головною метою першого національного фестивалю «Червона Рута» була ідея 
врешті-решт зламати той мовний стереотип, який склався протягом останніх де-
сятиліть, тобто сучасна, модна музика для молоді може звучати лише російською 

або англійською мовами, тільки не рідною, українською.
О. Шевченко, дослідниця мистецтва

?  Поміркуйте, чому на українську музику поширювався стереотип меншовартості 
і чи вдалося його зламати.

3. Релігійне відродження
Íà õâèëі íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíîãî é äóõîâíîãî ïіäíåñåííÿ, ïîñòóïîâîãî 

çíÿòòÿ çàáîðîí íà ðåëіãіéíå æèòòÿ âіäáóâàëîñÿ ïîâåðíåííÿ äî òðàäèöіé-
íèõ äóõîâíèõ öіííîñòåé, óðіçíîìàíіòíåííÿ éîãî ôîðì. Ïîâñþäíî âіäêðè-
âàëèñÿ íîâі öåðêâè; õðàìè òà êóëüòîâі ïðèìіùåííÿ, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
íå çà ïðèçíà÷åííÿì, ïîâåðòàëèñÿ âіðÿíàì.

 У середині 1980-х рр. в Україні налічувалося 5,5 тис. релігійних громад 8 різних 
конфесій і напрямів. У 1988 р. – 6 тис. громад 14 різних віросповідань.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі 1980-õ ðð. â Óêðàїíі ðîçãîðíóâñÿ ìàñîâèé ðóõ çà âè-
õіä Óêðàїíñüêîї ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè ç ïіäïіëëÿ. Àêòèâíó äіÿëüíіñòü 
ç âіäðîäæåííÿ ÓÃÊÖ ïðîâîäèâ Êîìіòåò çàõèñòó Óêðàїíñüêîї êàòîëèöüêîї 
öåðêâè. Âіí îá’єäíàâ íàâêîëî ñåáå âïëèâîâèõ ïîëіòè÷íèõ і ðåëіãіéíèõ äі-
ÿ÷іâ, âèðîáèâ îáґðóíòîâàíó òàêòèêó áîðîòüáè çà ëåãàëіçàöіþ ãðåêî-êàòî-
ëèöüêèõ ãðîìàä â Óêðàїíі. Êîìіòåò âèäàâàâ íåöåíçóðîâàíі æóðíàëè 
«Õðèñòèÿíñüêèé ãîëîñ» і «Åêñïðåñ-õðîíіêà». Ó 1988–1989 ðð. îðãàíіçîâó-
âàâ ìàñîâі ìîëåáíі òà áîãîñëóæіííÿ ó êóëüòîâèõ ñïîðóäàõ і ñâÿòèõ ìіñöÿõ. 
Äîëó÷àâñÿ äî îðãàíіçàöії ìàíіôåñòàöіé і äåìîíñòðàöіé ó Ëüâîâі, Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêó, Òåðíîïîëі, Ñòðèþ òà іíøèõ ìіñòàõ Çàõіäíîї Óêðàїíè. Ñïðèÿâ 
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ïіäãîòîâöі ïåòèöіéíèõ êàìïàíіé, ÷èñëåííèõ çâåðíåíü äî îðãàíіâ äåðæàâ-
íîї âëàäè ç âèìîãàìè ðåàáіëіòàöії ÓÃÊÖ.

Ðàäÿíñüêå êåðіâíèöòâî íàãîëîøóâàëî, ùî ÓÃÊÖ íå є ðåëіãіéíîþ îðãà-
íіçàöієþ, à âèíÿòêîâî ïîëіòè÷íîþ, íàöіîíàëіñòè÷íîþ, і òîìó íå ïіäëÿãàє 
ðåєñòðàöії. Îðãàíè ÊÄÁ ÑÐÑÐ óñіëÿêî ïåðåøêîäæàëè äіÿëüíîñòі іíіöіàòî-
ðіâ, àêòèâіñòіâ òà ó÷àñíèêіâ ïåòèöіéíèõ êàìïàíіé çà ëåãàëіçàöіþ ÓÃÊÖ.

 Наприкінці 1988 р. понад 700 закритих раніше уніатських церков було передано 
православним громадам.

16 òðàâíÿ 1989 ð. ÷îòèðè ãðåêî-êàòîëèöüêèõ єïèñêîïè òà äåñÿòü ñâÿùå-
íèêіâ ïîäàëè çâåðíåííÿ äî Ì. Ãîðáà÷îâà. Àâòîðè äåêëàðóâàëè ïіäòðèìêó 
ðåôîðì, ñïðîñòîâóâàëè ïîëіòè÷íі çâèíóâà÷åííÿ íà àäðåñó öåðêâè òà âè-
ìàãàëè ëåãàëіçàöії ÓÃÊÖ. Çàõèñòîì ÓÃÊÖ, íàäàííÿì їé ïðàâà íà ëåãàëüíó 
äіÿëüíіñòü îïіêóâàâñÿ і Ïàïà Ðèìñüêèé: 5 æîâòíÿ 1989 ð. íà Ñèíîäі óêðà-
їíñüêèõ êàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèêіâ ó Ðèìі âіí çàÿâèâ, ùî ðàäÿíñüêà äåìî-
êðàòèçàöіÿ íå áóäå ïîâíîþ áåç ëåãàëіçàöії ÓÃÊÖ.

Çðóøåííÿ âіäáóëèñÿ 1 ãðóäíÿ 1989 ð., êîëè ïðèâñåëþäíî áóëî çàÿâëåíî 
ïðî íàäàííÿ ãðåêî-êàòîëèöüêèì ãðîìàäàì ïðàâà ðåєñòðàöії íàðіâíі ç іí-
øèìè ðåëіãіéíèìè êîíôåñіÿìè. Ó ñі÷íі 1990 ð. ñîáîð ÓÃÊÖ ó Ëüâîâі ïðî-
ãîëîñèâ ëåãàëіçàöіþ öåðêâè. Ó áåðåçíі 1991 ð. â Óêðàїíó ç åìіãðàöії 
ïîâåðíóâñÿ àðõієïèñêîï Ìèðîñëàâ Ëþáà÷іâñüêèé (ç 1984 ð. î÷îëþâàâ 
ÓÃÊÖ).

 У січні 1990 р. греко-католицькими стали 370 храмів. На 1 лютого 1990 р. до Ради 
у справах релігій при Раді Міністрів УРСР було подано заяви на реєстрацію від 
435 греко-католицьких громад.

Îäíî÷àñíî âіäáóâàâñÿ ïðîöåñ âіäðîäæåííÿ é Óêðàїíñüêîї àâòîêåôàëüíîї 
ïðàâîñëàâíîї öåðêâè (ÓÀÏÖ), ÿêó áóëî çàáîðîíåíî ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ â 
1930-òі ðð. Íà âіäìіíó âіä ÓÃÊÖ, öÿ öåðêâà íå ìàëà â ÓÐÑÐ æîäíèõ іíñòè-
òóöіéíèõ, çîêðåìà ïіäïіëüíèõ, ñòðóêòóð. Її áàçîþ áóëè öåðêîâíі ãðîìàäè, 
ùî ïðåäñòàâëÿëè Ðîñіéñüêó ïðàâîñëàâíó öåðêâó.

15 ëþòîãî 1989 ð. ó Êèєâі çà ïіäòðèìêè ïðîóêðàїíñüêèõ ñèë ðîçïî÷àâ 
ðîáîòó іíіöіàòèâíèé êîìіòåò ç âіäíîâëåííÿ ÓÀÏÖ â Óêðàїíі.

 На початку 1990 р. УАПЦ налічувала близько 200 парафій.

5–6 ÷åðâíÿ 1990 ð. ó Êèєâі âіäáóâñÿ Âñåóêðàїíñüêèé ïðàâîñëàâíèé ñî-
áîð, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 700 îñіá. Ñîáîð ïðîãîëîñèâ âіäðîäæåííÿ 
ÓÀÏÖ, çàòâåðäèâ Ñòàòóò òà îáðàâ Ïàòðіàðõîì Êèїâñüêèì і âñієї Óêðàїíè 
êåðіâíèêà Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîї ìèòðîïîëії ÓÀÏÖ, ìèòðîïîëèòà Ìñòè-
ñëàâà (Ñêðèïíèêà). 2 æîâòíÿ 1990 ð. îðãàíè ðàäÿíñüêîї âëàäè â Óêðàїíі 
çàðåєñòðóâàëè ÓÀÏÖ.

Â Óêðàїíñüêîìó åêçàðõàòі Ðîñіéñüêîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè âіäáóâàëèñÿ 
âіäöåíòðîâі ïðîöåñè, ñïðÿìîâàíі íà äèñòàíöіþâàííÿ âіä ìîñêîâñüêîãî öåð-
êîâíîãî öåíòðó. Öåé ðóõ î÷îëþâàâ ìèòðîïîëèò Êèїâñüêèé Ôіëàðåò (Äåíè-
ñåíêî). Çàíåïîêîєíà áóðõëèâèì ïðîöåñîì íàöіîíàëüíîãî âіäðîäæåííÿ â 
Óêðàїíі, ÐÏÖ áóëà çìóøåíà ïіòè íà ïåâíі ïîñòóïêè é íàäàëà â ñі÷íі 1990 ð. 
äåÿêó ñàìîñòіéíіñòü ïðàâîñëàâíèì ñòðóêòóðàì ÐÏÖ â Óêðàїíі. Óêðàїí-
ñüêèé åêçàðõàò îòðèìàâ íàçâó – Óêðàїíñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà.

Âàæëèâîþ âіõîþ íàöіîíàëüíîãî ðåëіãіéíî-öåðêîâíîãî âіäðîäæåííÿ 
ñòàëî óõâàëåííÿ 23 êâіòíÿ 1991 ð. Çàêîíó ÓÐÑÐ «Ïðî ñâîáîäó ñîâіñòі òà 
ðåëіãіéíі îðãàíіçàöії». Àêòèâіçóâàëèñÿ òàêîæ ðåëіãіéíі ãðîìàäè іíøèõ íà-



Відновлення незалежності України

135

ïðÿìіâ: ðèìî-êàòîëèêè, єâàíãåëüñüêі õðèñòèÿíè-áàïòèñòè, ñâіäêè Єãîâè, 
àäâåíòèñòè ñüîìîãî äíÿ òà іí.

Çðîñòàííÿ êіëüêîñòі âіðÿí â Óêðàїíі, âіäíîâëåííÿ çàáîðîíåíèõ öåðêîâ, 
îðієíòàöіÿ íà ñòâîðåííÿ íåçàëåæíîї óêðàїíñüêîї öåðêâè çàñâіä÷óâàëè êðèçó 
ïîëіòèêè «âîéîâíè÷îãî àòåїçìó», ÿêó ïðîâîäèâ êîìóíіñòè÷íèé ðåæèì.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Синхронізуйте основні події релігійного відродження в Україні.
Просторову. Сформулюйте висновок: «Я вважаю, що зміни в культурному 

житті українців у другій половині 1980-х рр. відбувалися на всій території України 
(або в окремих регіонах)». Аргументуйте, використовуючи карту 6 (с. 220). Визнач-
 те місце вашої малої батьківщини в культурних процесах періоду перебудови.

Логічну. У 1987 р. в Україні функціонувало 15 тис. україномовних шкіл (75 % 
їх загальної кількості). Водночас у 4,5 тис. російськомовних шкіл (близько 20 % 
загальної кількості) навчалося більше половини всіх учнів. В Україні російською 
мовою видавалося 69 % суспільно-політичної літератури, 86 % – науково-тех-
нічної, 40 % – художньої та навчальної. Проаналізуйте статистичні дані. Чи є, на 
вашу думку, правомірним висновок: «Деструктивна національна політика радян-
ської держави призвела в Україні до зменшення використання української мови 
в усіх сферах життя суспільства до критичного рівня». Аргументуйте.

Інформаційну. 1. Складіть план за темою «Культурно-мистецьке життя як 
відображення суспільних настроїв». 2. На прикладі доробку представників твор-
чої інтелігенції (на вибір) сформулюйте висновок про їхню участь у громадських 
і культурних процесах другої половини 1980-х рр.

Аксіологічну. Висловте своє ставлення до тверджень: «Мистецтво не можна 
зрозуміти без контексту»; «Роль мистецтва сьогодні – у роботі над соціально 
важливими проблемами». Чи є ці тези актуальними для вивчення теми?

Мовленнєву. Назвіть ознаки національно-культурного відродження в Україні 
у другій половині 1980-х рр.

 §  26. Суверенізація України на зламі 1990-х рр.
1. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р.

Óïðîäîâæ áàãàòüîõ äåñÿòèëіòü Óêðàїíñüêà ÐÑÐ, ÿê і іíøі ñîþçíі ðåñïóá-
ëіêè, ìàëà ôîðìàëüíèé ñóâåðåíіòåò ó ñêëàäі ÑÐÑÐ. Âіäïîâіäíî òàêèìè 
áóëè é âèáîðè äî âèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ÓÐÑÐ. Êàíäèäàòè íà âè-
áîðíі ïîñàäè ôàêòè÷íî ëèøå çàòâåðäæóâàëèñÿ ãîëîñóâàííÿì. Ó âèáîð÷îìó 
áþëåòåíі ìіñòèëîñÿ ëèøå îäíå ïðіçâèùå. Äåïóòàòè äâі÷і íà ðіê íà îäèí-äâà 
äíі çáèðàëèñÿ â çàëі çàñіäàíü Âåðõîâíîї Ðàäè òà óõâàëþâàëè çàêîíè.

Ó ðîêè ïåðåáóäîâè ñèòóàöіÿ çàçíàëà äîêîðіííèõ çìіí. Óæå ïіä ÷àñ âè-
áîðіâ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ ÑÐÑÐ ó 1989 ð. óïåðøå áóëî çàñòîñîâàíî îêðåìі 
åëåìåíòè âіëüíèõ òà àëüòåðíàòèâíèõ âèáîðіâ1. Ùå áіëüøå ñèòóàöіÿ çìіíè-
ëàñÿ â Óêðàїíі íà ÷àñ âèáîðіâ äåïóòàòіâ äî Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ і ìіñöåâèõ 
ðàä (áåðåçåíü 1990 ð.). Íà ïîðÿäêó äåííîìó ïîñòàëî çàâäàííÿ âіäíîâëåííÿ 
óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі, à òàêîæ íåîáõіäíіñòü äîêîðіííèõ çìіí â åêîíî-
ìі÷íіé і ïîëіòè÷íіé ãàëóçÿõ. Ïðåäñòàâíèêè 43 íåôîðìàëüíèõ îðãàíіçàöіé 

1 Àëüòåðíàòèâíі âèáîðè – âèáîðè, ÿêі íàäàþòü ïðàâî òà ìîæëèâіñòü óñіì ãðî-
ìàäÿíàì çäіéñíþâàòè âіëüíèé âèáіð øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, îáèðàþ÷è ìіæ äâîìà 
é áіëüøå êàíäèäàòàìè íà âèáîðíó ïîñàäó.

 §  26. Суверенізація України на зламі 1990-х рр.
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ñôîðìóâàëè Äåìîêðàòè÷íèé áëîê Óêðàїíè. Îäíèì іç ñïіâçàñíîâíèêіâ áóâ 
Íàðîäíèé Ðóõ Óêðàїíè. Óïðîäîâæ òðüîõ ìіñÿöіâ äî âèáîðіâ éîãî ïðåäñòàâ-
íèêè ðîçãîðíóëè ìіòèíãîâó êàìïàíіþ òà іíøі àêöії. Íàéâàãîìіøîþ áóëà 
àêöіÿ «Óêðàїíñüêà õâèëÿ» (21 ñі÷íÿ 1990 ð.), îðãàíіçîâàíà íà âіäçíà÷åííÿ 
ðі÷íèöі âîçç’єäíàííÿ äâîõ óêðàїíñüêèõ ðåñïóáëіê ó 1919 ð.

Мовою джерел
Ніхто не приховує того, що поляризація громадськості відбулась... 

Нині об’єднуючим осередком у нас став НРУ, однак його статус не визнає 
колективного членства. Дане положення ввійшло в протиріччя з реаль-
ним життям, оскільки УГС, Товариство української мови ім. Т. Шев-
ченка, «Меморіал», СНУМ, Товариство Лева та інші, поєднавшись з Ру-
хом, не розчинилися в ньому, а кожна з організацій зберегла свою 
платформу, членство, видавничий орган. От і довелося сформувати блок 
демократичних сил.

З інтерв’ю «Вільній Україні» Є. Гриніва, 
голови правління об’єднання «Меморіал»

?  Сформулюйте ваше розуміння ситуації, що склалася в опозиційних до КПУ орга-
нізаціях. Які причини стимулювали громадськість до об’єднання?

Íà âèáîðàõ äî Âåðõîâíîї Ðàäè 1990 ð. Äåìîêðàòè÷íèé áëîê çäîáóâ ïåðå-
ìîãó â ï’ÿòè îáëàñòÿõ: Ëüâіâñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé, 
Âîëèíñüêіé і Êèїâñüêіé. 15 òðàâíÿ 1990 ð. Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ íîâîãî 
ñêëàäó ïî÷àëà ïðàöþâàòè íà ïîñòіéíіé îñíîâі. Ó ïàðëàìåíòі ñôîðìóâàëèñÿ 
äâà äåïóòàòñüêі áëîêè: êîìóíіñòè÷íà áіëüøіñòü «Çà Ðàäÿíñüêó ñóâåðåííó 
Óêðàїíó» («ãðóïà 239») òà îïîçèöіéíà «Íàðîäíà Ðàäà».

 Вибори кардинально змінили внутрішньополітичну ситуацію: до влади прийшли 
політичні лідери нової хвилі (склад Верховної Ради УРСР оновився на 90 %); 
представники демократичних сил набули статусу народних депутатів, що юри-

дично посилило опозицію; перемога демократів на місцевому рівні в низці областей рес-
публіки активізувала діяльність регіональних еліт. Однак остаточного перелому на 
користь якоїсь однієї з протидіючих сил у ході виборів у масштабах республіки фактично 
не відбулося.

О. Бойко, історик

?  Як результати виборів вплинули на політичну ситуацію в Україні?

Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі çàïî÷àòêóâàëà ïðîöåñ 
 âіäíîâëåííÿ íåçàëåæíîї äåðæàâè, õî÷à êîìóíіñòè÷íà áіëüøіñòü öüîìó ïðî-
òèñòîÿëà. Ïіñëÿ óõâàëåííÿ 11 áåðåçíÿ 1990 ð. àêòà Âåðõîâíîї Ðàäè Ëèòîâñü-
êîї ÐÑÐ «Ïðî âіäíîâëåííÿ íåçàëåæíîñòі Ëèòîâñüêîї äåðæàâè» òà óõâàëåííÿ 
12 ÷åðâíÿ 1990 ð. Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Ðîñіéñüêîї Ôå-
äåðàöії Âåðõîâ  íà Ðàäà ÓÐÑÐ òàêîæ àêòèâіçóâàëàñÿ. 28 ÷åðâíÿ äåïóòàòè 
ïî÷àëè ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè.

 Суверенітет – це самостійність і незалежність держави у вирішенні внутрішніх і 
зовнішніх справ і врегулювання політичних та економічних відносин.

Îñòàòî÷íèé òåêñò Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè áóëî 
óõâàëåíî 16 ëèïíÿ 1990 ð. Âіí çäîáóâ ñõâàëåííÿ ìàéæå âñіõ ÷ëåíіâ Âåðõîâ-
íîї Ðàäè ÓÐÑÐ. Êîìóíіñòè ãîëîñóâàëè «çà», îñêіëüêè ïіä òèñêîì ñóñïіëü-
íèõ íàñòðîїâ ÕÕVІІІ ç’їçä ÊÏÓ óõâàëèâ ðåçîëþöіþ «Ïðî äåðæàâíèé 
ñóâåðåíіòåò Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ». Ïіä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ «ïðîòè» âèñëîâèëèñÿ 
ëèøå ÷îòèðè äåïóòàòè é îäèí «óòðèìàâñÿ».
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2. Декларація про державний суверенітет України
Перейшовши за кодом чи посиланням http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

55-12, ви можете ознайомитися з текстом Декларації про державний сувере-
нітет України.

Ó ïðåàìáóëі óêðàїíñüêîї Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè 
ïіäêðåñëþâàëîñÿ, ùî Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ ïðîãîëîøóє ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè 
ÿê «âåðõîâåíñòâî, ñàìîñòіéíіñòü, ïîâíîòó і íåïîäіëüíіñòü âëàäè ðåñïóáëіêè 
â ìåæàõ її òåðèòîðії, íåçàëåæíіñòü і ðіâíîïðàâíіñòü ó çîâíіøíіõ âіäíîñè-
íàõ». Öèì ïåðåêðåñëþâàëèñÿ áóäü-ÿêі ôîðìóëè «îíîâëåííÿ Ñîþçó».

Äåêëàðàöіÿ ïðîãîëîøóâàëà åêîíîìі÷íó ñàìîñòіéíіñòü Óêðàїíè, ïіäêðåñ-
ëþâàëà íàìіð ñòâîðèòè áàíêіâñüêó, ôіíàíñîâó, ìèòíó òà ïîäàòêîâó ñèñ-
òåìè, ñôîðìóâàòè äåðæàâíèé áþäæåò, à çà ïîòðåáè ââåñòè âëàñíó ãðîøîâó 
îäèíèöþ. Óêðàїíà çàÿâëÿëà ïðî ïðàâî íà ñâîþ ÷àñòêó â çàãàëüíîñîþçíîìó 
áàãàòñòâі, çîêðåìà ó âàëþòíîìó ôîíäі òà çîëîòîìó çàïàñі.

Äåêëàðàöіÿ âèçíàâàëà ñàìîñòіéíіñòü ðåñïóáëіêè ó âèðіøåííі ïèòàíü 
 íàóêè, îñâіòè òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї íàöії. Âіäïîâіäíî äî 
äîêóìåíòà, ìàëî áóòè çàáåçïå÷åíå íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíå âіäðîäæåííÿ 
óêðàїíñüêîãî íàðîäó, éîãî іñòîðè÷íîї ñâіäîìîñòі é òðàäèöіé, íàöіîíàëüíî-
åòíîãðàôі÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ôóíêöіîíóâàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â óñіõ ñôå-
ðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ. Çà âñіìà іíøèìè íàöіîíàëüíîñòÿìè, ÿêі ìåøêàëè 
â ÓÐÑÐ, òàêîæ âèçíàâàëîñÿ ïðàâî їõíüîãî âіëüíîãî íàöіîíàëüíî-êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó.

Ïðîãîëîøóþ÷è ïðàâî ìàòè âëàñíі Çáðîéíі ñèëè, âíóòðіøíі âіéñüêà é 
îðãàíè äåðæáåçïåêè, Óêðàїíà äåêëàðóâàëà ñâіé íàìіð ñòàòè â ìàéáóòíüîìó 
íåéòðàëüíîþ äåðæàâîþ.

Óïåðøå ïðîãîëîøóâàëîñÿ ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñïðèÿòëèâå äîâêіëëÿ. Ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ, ùî Óêðàїíà ñàìîñòіéíî çäіéñíþâàòèìå áåçïîñåðåäíі çíîñèíè 
ç іíøèìè äåðæàâàìè, óêëàäàòèìå ç íèìè äîãîâîðè, îáìіíþâàòèìåòüñÿ äè-
ïëîìàòè÷íèìè, êîíñóëüñüêèìè é òîðãîâåëüíèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè, áðà-
òèìå ðіâíîïðàâíó ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíîìó ñïіëêóâàííі. Ó äîêóìåíòі áóëî 
ïðîãîëîøåíî ïðіîðèòåò ðåñïóáëіêàíñüêèõ çàêîíіâ íàä ñîþçíèìè.

Äåêëàðàöіÿ ïîâíîþ ìіðîþ âіäïîâіäàëà ïðèíöèïàì ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, 
þðèäè÷íî çàêðіïëåíèì ó Ñòàòóòі ÎÎÍ òà іíøèõ ìіæíàðîäíèõ àêòàõ. Îä-
íàê óõâàëåíèé äîêóìåíò íå îäåðæàâ ñòàòóñó êîíñòèòóöіéíîãî àêòà ÷åðåç 
âіäìîâó ïàðëàìåíòñüêîї áіëüøîñòі öå çðîáèòè.

Ïðîòå ïіä âïëèâîì äåìîêðàòè÷íîї ãðîìàäñüêîñòі òà ñóñïіëüíèõ ïðîòåñò-
íèõ àêöіé òà íà îñíîâі Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè 
3 ñåðïíÿ 1990 ð. Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ óõâàëèëà Çàêîí ÓÐÑÐ «Ïðî åêîíî-
ìі÷íó ñàìîñòіéíіñòü Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ». Ãîëîâíèìè ïðèíöèïàìè åêîíîìі÷-
íîї ïîëіòèêè Óêðàїíè áóëî âèçíàíî:
 âëàñíіñòü íàðîäó ðåñïóáëіêè íà її íàöіîíàëüíå áàãàòñòâî і íàöіîíàëüíèé 

äîõіä;
 ðіçíîìàíіòíіñòü і ðіâíîïðàâíіñòü ðіçíèõ ôîðì âëàñíîñòі òà їõíіé äåðæàâ-

íèé çàõèñò;
 ïîâíó ãîñïîäàðñüêó ñàìîñòіéíіñòü і ñâîáîäó ïіäïðèєìíèöòâà; ñòâîðåííÿ íà-

öіîíàëüíîї ãðîøîâîї îäèíèöі, ñàìîñòіéíіñòü ðåãóëþâàííÿ ãðîøîâîãî îáіãó;
 ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї ìèòíèöі òîùî.

Óõâàëåííÿ öüîãî çàêîíó òà íèçêè іíøèõ àêòіâ óëіòêó é âîñåíè 1990 ð. 
ñòàëî ñóòòєâèì êðîêîì ó ðåàëіçàöії іäåї óêðàїíñüêîї íåçàëåæíîñòі. Äî 
êіíöÿ 1990 ð. Óêðàїíà ïіäïèñàëà äâîñòîðîííі äåðæàâíі óãîäè ç Ëèòâîþ, 
Ëàòâієþ, Åñòîíієþ, Ðîñієþ, Áіëîðóññþ, Óçáåêèñòàíîì і Êàçàõñòàíîì.
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3. Революція на граніті
Ñîþçíèé öåíòð, óñâіäîìëþþ÷è, ùî âòðà÷àє іíіöіàòèâó, ïðàãíóâ ïî-

êëàñòè êðàé «ïàðàäó ñóâåðåíіòåòіâ»1 і ðîçãîðíóâ ïіäãîòîâêó íîâîãî ñîþç-
íîãî äîãîâîðó. Éîãî ïðîåêò íå âèçíàâàâ äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó ðåñïóáëіê 
і çàáîðîíÿâ âèõіä çі ñêëàäó ÑÐÑÐ.

Ó âіäïîâіäü Óêðàїíîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ïðîòåñòіâ, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè 
ó÷àñòі â ïіäïèñàííі íîâîãî äîãîâîðó. 1 æîâòíÿ 1990 ð. Àñîöіàöіÿ äåìîêðà-
òè÷íèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàòіâ і äåìîêðàòè÷íèõ áëîêіâ çâåðíóëàñÿ äî ïàð-
ëàìåíòó é óðÿäó ç âèìîãîþ âіäìîâèòèñÿ âіä ïіäïèñàííÿ öüîãî äîêóìåíòà.

Ïðîïîíóâàëîñÿ íàäàòè Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè 
ñòàòóñó êîíñòèòóöіéíîãî àêòà, ðîçïóñòèòè ÊÏÓ і íàöіîíàëіçóâàòè її ìàéíî. 
Â Óêðàїíі âіäáóëèñÿ ìàñîâі ìіòèíãè òà ìàíіôåñòàöії ïіä ãàñëîì «Íі – íî-
âîìó ñîþçíîìó äîãîâîðó!».

Ó Âåðõîâíіé Ðàäі îïîçèöіéíà Íà-
ðîäíà Ðàäà òàêîæ çâèíóâàòèëà óðÿä 
ÓÐÑÐ ó òîìó, ùî âіí íå äîòðèìóєòüñÿ 
Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò, 
íå ñòâîðþє óìîâ äëÿ ðåôîðìóâàííÿ åêî-
íîìіêè, і âèìàãàëà âіäñòàâêè ãîëîâè 
Âåðõîâíîї Ðàäè Ë. Êðàâ÷óêà òà ãîëîâè 
Ðàäè Ìіíіñòðіâ Â. Ìàñîëà, ðîçïóñêó 
ÊÏÓ, âіäìîâè âіä ïіäïèñàííÿ ñîþçíîãî 
äîãîâîðó.

Âèìîãè Íàðîäíîї Ðàäè àêòèâíî ïіä-
òðèìàëà ìîëîäü, ÿêà çàéìàëà äåðæàâ-
íèöüêó ïîçèöіþ. Îá’єäíàâøèñü ó ìîëî-
äіæíі îðãàíіçàöії: Ñïіëêó íåçàëåæíîї 

óêðàїíñüêîї ìîëîäі (ÑÍÓÌ), Óêðàїíñüêó ñòóäåíòñüêó ñïіëêó (ÓÑÑ) òà іí., – 
ìîëîäü ïðîâîäèëà ðіçíі ïîëіòè÷íі çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà ïîäàëüøó äåìî-
êðàòèçàöіþ óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.

Íàéáіëüø âðàæàþ÷îþ àêöієþ ñòàëî ïîëіòè÷íå ãîëîäóâàííÿ ñòóäåíòіâ, 
îðãàíіçîâàíå Óêðàїíñüêîþ ñòóäåíòñüêîþ ñïіëêîþ òà «Ñòóäåíòñüêèì áðàò-
ñòâîì» ó æîâòíі 1990 ð. ç óëüòèìàòèâíèìè âèìîãàìè äî Âåðõîâíîї Ðàäè 
ÓÐÑÐ. Öÿ êàìïàíіÿ øèðîêîìàñøòàáíèõ àêöіé íåíàñèëüíèöüêîї ãðîìàäÿí-
ñüêîї íåïîêîðè óâіéøëà â íîâіòíþ іñòîðіþ Óêðàїíè ÿê Ðåâîëþöіÿ íà ãðà-
íіòі. Ïðîòåñòè òðèâàëè ç 2 äî 17 æîâòíÿ 1990 ð. Їõíіì ñòðèæíåì áóëî 
ñòóäåíòñüêå ãîëîäóâàííÿ íà ïëîùі Æîâòíåâîї ðåâîëþöії â Êèєâі. Ó öіé 
àêöії âçÿëè ó÷àñòü 157 ñòóäåíòіâ ç 24 ìіñò Óêðàїíè. Її î÷îëþâàëè Î. Äîíіé, 
Ì. Іâàùèøèí òà Î. Áàðêîâ.

Мовою джерел
Ми думали багато про такі речі, як повстання, бунти, масова непо-

кора, супротив міліції та «омону», органам влади. Думали про парти-
занську діяльність. Потім раптом прийшли до дуже доброго висновку, 
що все ж таки тут повинно бути присутнє мистецтво, точніше мистецька 
акція, у якій немає прямого насильства… обрали голодування – бо це 
ж максимальний спосіб ненасильницької пожертви.

Зі свідчень Т. Прохаська, учасника подій

1 Ïàðàä ñóâåðåíіòåòіâ – òåðìіí äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðîöåñó, ÿêèé âіäáóâàâñÿ â ÑÐÑÐ 
ó çâ’ÿçêó ç ïðîãîëîøåííÿì ñîþçíèìè ðåñïóáëіêàìè äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó.

Листівка (1991)
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?  Які традиції національно-визвольної боротьби продемонстрували студенти ак-
цією ненасильницького спротиву? Чому молодь наважилася на здійснення кроків, що 
становили небезпеку для здоров’я?

Ñòóäåíòè âèìàãàëè íåäîïóùåí-
 íÿ ïіäïèñàííÿ íîâîãî ñîþçíîãî äî-
ãîâîðó òà ïðîâåäåííÿ ïåðåâèáîðіâ 
Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ íà áàãàòî-
ïàðòіéíіé îñíîâі; ïîâåðíåííÿ íà òå-
ðèòîðіþ ÓÐÑÐ óêðàїíñüêèõ ñîëäàòіâ, 
à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ïðîõîäæåííÿ 
âіéñüêîâîї ñëóæáè óêðàїíöÿìè âè-
íÿòêîâî íà òåðèòîðії ðåñïóá ëіêè; 
íàöіîíàëіçàöії ìàéíà ÊÏÓ òà 
ËÊÑÌÓ; âіäñòàâêè ãîëîâè Ðàäè Ìі-
íіñòðіâ ÓÐÑÐ Â. Ìàñîëà.

17 æîâòíÿ Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ 
óõâàëèëà ïîñòàíîâó «Ïðî ðîçãëÿä 
âèìîã ñòóäåíòіâ, ÿêі ïðîâîäÿòü ãî-
ëîäóâàííÿ â ì. Êèєâі ç 2 æîâòíÿ 
1990 ðîêó». Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷àëîñÿ çàäîâîëüíèòè âñі âèìîãè ñòóäåíòіâ.

 Відставка прем’єр-міністра [В. Масола] стала перемогою, але важливіші вимоги 
були проігноровані і забуті. Після Революції на граніті її учасники не могли взяти 
участь у виборах, адже Верховна Рада заблокувала таку можливість, увівши ві-

ковий ценз до 25 років. Молодих людей не допускала до політики не тільки влада, а й опо-
зиція. Тож лідери революції так і не змогли скористатися перемогою в інтересах країни.

О. Кавилін, політолог

?  Чому, на вашу думку, влада виявилася не готовою залучити молодь до політич-
ного життя?

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте фільм «16 днів. Революція на граніті». Чи 
згодні ви з думкою, що саме ця подія стала початком кінця радянської дійсності?

 1. Проаналізуйте участь молоді в сучасних політичних процесах в Україні. 2. Дайте 
відповідь на запитання: «Чи є важливою роль нового покоління в сучасному по-
літичному процесі?». Аргументуйте. 3. Долучайтеся до громадсько-політичного 

життя країни. Знайдіть в інтернет-мережі українські громадські організації, що презенту-
ють сучасну молодіжну політику, та за бажанням приєднайтеся до їхньої діяльності.

19 ëèñòîïàäà 1990 ð. ó Êèєâі ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè ÐÐÔÑÐ Á. Єëüöèí 
і ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ Ë. Êðàâ÷óê ïіäïèñàëè äâîñòîðîííіé äîãîâіð, 
ÿêèì âèçíàâàâñÿ ñóâåðåíіòåò Ðîñії òà Óêðàїíè, і ñòîðîíè çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ 
óòðèìóâàòèñÿ âіä äіé, «ùî ìîæóòü çàâäàòè øêîäè äåðæàâíîìó ñóâåðåíі-
òåòó іíøîї Ñòîðîíè». Ïіäòâåðäæóþ÷è âèçíàííÿ Ðîñії òà Óêðàїíè ÿê ðіâ-
íîïðàâíèõ ñóá’єêòіâ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, ñòîðîíè çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ íå 
âòðó÷àòèñÿ ó âíóòðіøíі ñïðàâè îäíà îäíîї òà íå çàñòîñîâóâàòè ñèëó ó âіä-
íîñèíàõ. Ïіäòâåðäæóâàëàñÿ íåïîðóøíіñòü äåðæàâíèõ êîðäîíіâ ìіæ Óêðà-
їíîþ òà Ðîñієþ é âіäìîâà âіä áóäü-ÿêèõ òåðèòîðіàëüíèõ ïðåòåíçіé. Óêðàїíà 
ãàðàíòóâàëà ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, åòíі÷íі é êóëüòóðíі ïðàâà ïðåäñòàâíè-
êàì íàðîäіâ Ðîñії íà ñâîїé òåðèòîðії.

Ïðîòÿãîì êіëüêîõ äíіâ ïàðëàìåíòè îáîõ ðåñïóáëіê ðàòèôіêóâàëè äîãîâіð. 
Óêðàїíñüêèé íàðîä ïіäòðèìóâàâ êóðñ íà ðàäèêàëüíå îíîâëåííÿ ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí. Îäíàê òîãî÷àñíі ïîëіòèêè íå âèêîðèñòàëè ïіäòðèìêó íàðîäó òà íå 
çäіéñíèëè êîìïëåêñíі ïîëіòè÷íі, ñîöіàëüíі é åêîíîìі÷íі ðåôîðìè.

Вимоги студентів (1990)
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Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте хронологічну послідовність подій: вибори до Верхов -
ної Ради УРСР, відставка В. Масола, Декларація про державний суверенітет 
України, Революція на граніті, акція «Українська хвиля».

Інформаційну. Схарактеризуйте Декларацію про державний суверенітет 
України.

Логічну. Проаналізуйте вплив Революції на граніті на подію, що відбулася 
19 листопада 1990 р. в Україні.

Аксіологічну. 1. Сформулюйте висновок: «Я вважаю, що у виборах до Вер-
ховної Ради УРСР у 1990 р. перемогла правляча партія / опозиція». Доведіть 
свою позицію. 2. Як ви розумієте вислів В. Чорновола «Без “Червоної Рути” не 
було б “Студентського голодування”, а без “Студентського голодування” не було 
б Незалежності України»?

Мовленнєву. Підготуйте розповідь «Революція на граніті» за планом: 1) при-
чини; 2) хронологія; 3) основні рушійні сили; 4) мета; 5) наслідки; 6) значення. 
Чому Революцію на граніті називають Першим українським Майданом?

 §  27. Наростання дезінтеграційних процесів у СРСР
1. Створення Автономної Республіки Крим

14 ëèñòîïàäà 1989 ð. Âåðõîâíà Ðàäà ÑÐÑÐ óõâàëèëà Äåêëàðàöіþ «Ïðî âè-
çíàííÿ íåçàêîííèìè і çëî÷èííèìè ðåïðåñèâíèõ àêòіâ ïðîòè íàðîäіâ, ïіääà-
íèõ íàñèëüíèöüêîìó ïåðåñåëåííþ, і ïðî çàáåçïå÷åííÿ їõíіõ ïðàâ». Ç’ÿâèëèñÿ 
ëåãàëüíі ìîæëèâîñòі äëÿ ïîâåðíåííÿ äî Êðèìó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî òà іí-
øèõ íàðîäіâ, íåçàêîííî ïîçáàâëåíèõ ìіñöü ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ. Ïðîá-
ëåìà Êðèìñüêîї àâòîíîìії íàáóëà îñîáëèâîї àêòóàëüíîñòі ïіñëÿ óõâàëåííÿ 
Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ÓÐÑÐ Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè.

 Активний рух України до незалежності, перехід на ці позиції більшої частини ке-
рівництва республіки та депутатів Верховної Ради України викликали занепоко-
єння консервативної частини кримського керівництва.

В. Велігодський, історик

В Кремлі розглядали «Кримську автономію» як можливий важіль впливу на україн-
ське керівництво в майбутньому.

Р. Подкур, історик

?  Чому, на вашу думку, позиції щодо вирішення кримського питання в союзного та 
кримського керівництва були схожими?

12 ëèñòîïàäà 1990 ð. íà ïîçà÷åðãîâіé ñåñії Êðèìñüêîї îáëàñíîї ðàäè íàðîä-
íèõ äåïóòàòіâ áóëî óõâàëåíî ðіøåííÿ ïðî ïіäãîòîâêó ðåôåðåíäóìó ùîäî óòâî-
ðåííÿ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії íà îñíîâі Êðèìñüêîї îáëàñòі.

Мовою джерел
Визначення державного статусу Криму або сесією Кримської обласної 

Ради народних депутатів, склад якої не може представляти інтереси 
кримськотатарського народу, або референдумом російськомовного насе-
лення, переселеного в Крим після депортації кримських татар... роз-
глядатиметься як таке, що не має юридичної сили.

Зі спеціальної заяви Організації кримськотатарського 
національного руху (ОКНР) (8 листопада 1990 р.)

 §  27. Наростання дезінтеграційних процесів у СРСР
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?  Обґрунтуйте висновок: «Я вважаю, що позиція ОКНР щодо проведення рефе-
рендуму в Криму з питання визначення статусу Криму є правомірною (або неправо-
мірною)…». У чиїх інтересах проводився референдум?

 На референдумі на питання: «Ви за відновлення Кримської Автономної Ра-
дянської Соціалістичної Республіки як суб’єкта Союзу РСР і учасника Союзного 
договору?» – позитивно відповіли 93,26 %, що брали участь у референдумі.

Ó ðåçóëüòàòі ðåôåðåíäóìó Êðèìñüêó îáëàñòü áóëî âèâåäåíî çà ìåæі 
ïðàâîñóá’єêòíîñòі Óêðàїíè òà ïåðåòâîðåíî â íîâîìó ñòàòóñі íà ñóá’єêò Ñî-
þçó é ó÷àñíèêà Ñîþçíîãî äîãîâîðó. Ïіñëÿ ñêëàäíèõ ïåðåãîâîðіâ, áàçóþ-
÷èñü íà çàêîíîäàâñòâі ÑÐÑÐ і ÓÐÑÐ, Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ 12 ëþòîãî 1991 ð. 
óõâàëèëà Çàêîí ÓÐÑÐ «Ïðî âіäíîâëåííÿ Êðèìñüêîї ÀÐÑÐ».

Мовою джерел
Стаття 1. Відновити Кримську Автономну Радянську Соціалістичну 

Республіку в межах території Кримської області в складі Української 
РСР. Стаття 2. Кримську обласну Раду народних депутатів тимчасово, 
до прийняття Конституції Кримської АРСР і створення на її основі 
конституційних органів державної влади, визнати найвищим органом 
державної влади на території Кримської АРСР і надати їй статус Верхов-
ної Ради Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.

Із Закону УРСР «Про відновлення Кримської АРСР» 
(12 лютого 1991 р.)

?  Проаналізуйте зміст документа. Які зміни щодо статусу Кримської АРСР у по-
рівнянні з іншими адміністративними одиницями у складі України відбулися? Чи 
було враховано права корінного кримськотатарського народу, що повернувся після 
депортації?

2. Меджліс кримськотатарського народу
Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ äî Êðèìó äåïîðòîâàíèõ êðèìñüêèõ òàòàð âіäíîâèâ 

ñâîþ äіÿëüíіñòü Ìåäæëіñ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó. Âіí ìàâ ïðåäñòàâ-
ëÿòè êðèìñüêîòàòàðñüêі іíòåðåñè ïåðåä іíøèìè ïîëіòè÷íèìè ñóá’єêòàìè 
òà ñïðÿìîâóâàòè ìіñöåâі îðãàíè ñàìîâðÿäóâàííÿ êðèìñüêèõ òàòàð íà ðåà-
ëіçàöіþ ðіøåíü Êóðóëòàþ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó1, çàáåçïå÷åííÿ íà-
öіîíàëüíèõ ïðàâ і âèðіøåííÿ ïèòàíü îáëàøòóâàííÿ êðèìñüêèõ òàòàð.

Ó 1991 ð. ãîëîâíèìè öіëÿìè Ìåäæëіñó ñòàëè:
 éîãî îôіöіéíå âèçíàííÿ îðãàíàìè âëàäè ÿê єäèíîãî ëåãіòèìíîãî ïðåä-

ñòàâíèöüêîãî îðãàíó êðèìñüêèõ òàòàð;
 ãàðàíòîâàíå êâîòîâàíå ïðåäñòàâíèöòâî êðèìñüêèõ òàòàð â îðãàíàõ 

âëàäè Êðèìó âñіõ ðіâíіâ;
 íàöіîíàëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó.

26–30 ÷åðâíÿ 1991 ð. ó ì. Ñіìôåðîïîëü âіäáóâñÿ Äðóãèé Êóðóëòàé êðèì-
ñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó. Íà íüîìó áóëî óõâàëåíî «Äåêëàðàöіþ ïðî íàöіî-
íàëüíèé ñóâåðåíіòåò êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó», «Çâåðíåííÿ äî 
êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó», «Çâåðíåííÿ äî âñіõ æèòåëіâ Êðèìó», «Çâåð-
íåííÿ äî Ïðåçèäåíòà ÑÐÑÐ, Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ, Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ», 
«Çâåðíåííÿ äî Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé, íàðîäіâ, ïàðëàìåíòіâ і óðÿ-
äіâ äåðæàâ, ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé», ðåçîëþöіþ «Ïðî âèêîíàííÿ ðіøåíü 
äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîâåðíåííÿì êðèìñüêèõ òàòàð ó Êðèì», 

1 Êóðóëòàé êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó – íàöіîíàëüíèé ç’їçä, âèùèé ïîâíî-
âàæíèé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó.



Розділ 4

142

ïîñòàíîâè «Ïðî íàöіîíàëüíèé ïðàïîð і íàöіîíàëüíèé ãіìí êðèìñüêîòàòàð-
ñüêîãî íàðîäó», «Ïðî ïåðåõіä íà ëàòèíñüêó ãðàôіêó».

Íà ñåñії Êóðóëòàþ іç ÷èñëà éîãî äåëåãàòіâ áóëî îáðàíî Ìåäæëіñ êðèì-
ñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 33 îñіá. Ãîëîâîþ Ìåäæëіñó ñòàâ 
Ì. Äæåìіëєâ.

3. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.
«Ïàðàä ñóâåðåíіòåòіâ» çàãðîæóâàâ іñíóâàííþ ÑÐÑÐ. Ïàðòіéíà åëіòà 

 ïîêëàäàëà âåëèêі íàäії íà ñîþçíèé äîãîâіð, ïîëîæåííÿ ÿêîãî çíà÷íî îá-
ìåæóâàëè ïðàâà ðåñïóáëіê. Ñïîñòåðіãàþ÷è çà ïіäíåñåííÿì íàöіîíàëüíî-
äåìîêðàòè÷íèõ ñèë, ÿêі äåäàëі âïåâíåíіøå ïðîòèñòîÿëè іìïåðñüêèì 
àìáіöіÿì öåíòðó, ñîþçíà íîìåíêëàòóðà âèðіøèëà çðîáèòè ñòàâêó íà ïðî-
âåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ïðî çáåðåæåííÿ ÑÐÑÐ.

Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ Ë. Êðàâ÷óê çàïðîïîíóâàâ îäíî÷àñíî іç 
çàãàëüíîñîþçíèì ðåôåðåíäóìîì ïðîâåñòè óêðàїíñüêèé, ÿêèé ïіäòâåðäèâ 
áè ñõâàëüíå ñòàâëåííÿ íàñåëåííÿ äî Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíі-
òåò. Ðåôåðåíäóì âіäáóâñÿ 17 áåðåçíÿ 1991 ð. Óêðàїíöі âіäïîâіëè ñòâåðäíî і 
íà «ñîþçíå» (70,2 %), і íà «óêðàїíñüêå» (80,3 %) çàïèòàííÿ. Ðåñïóáëіêàí-
ñüêå îïèòóâàííÿ â Óêðàїíі ìàëî öіëêîì îäíîçíà÷íèé íàñëіäîê: Óêðàїíà 
ìàє óêëàñòè òàêèé ñîþçíèé äîãîâіð, ÿêèé âіäïîâіäàâ áè Äåêëàðàöії ïðî 
äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè.

Âåñíÿíèé ðåôåðåíäóì çàïî÷àòêóâàâ Íîâîîãàðüîâñüêèé ïðîöåñ – ïåðåìî-
âèíè êåðіâíèêіâ äåâ’ÿòè ðåñïóáëіê, çîêðåìà Óêðàїíè, ç ïðåçèäåíòîì ÑÐÑÐ 
ïðî íîâèé ñîþçíèé äîãîâіð, ÿêèé ìàâ ñòàòè êîìïðîìіñîì ìіæ ðåñïóá ëіêàìè 
òà öåíòðîì. Îñêіëüêè âñі âàðіàíòè Ñîþçíîãî äîãîâîðó ґðóíòóâàëèñÿ íà іäåї 
çáåðåæåííÿ ôîðìàëüíî ôåäåðàòèâíîї äåðæàâè, à ôàêòè÷íî ðîñіéñüêîї іì-
ïåðñüêîї öіëіñíîñòі, óêðàїíñüêà ñòîðîíà çàéíÿëà âè÷іêóâàëüíó ïîçèöіþ.

Äåäàëі áіëüøå ðîáіòíè÷èõ êîëåêòèâіâ âèñëîâëþâàëèñÿ íà ïіäòðèìêó ñóâå-
ðåíіòåòó Óêðàїíè, äîñÿãíåííÿ íåþ ïîâíîї íåçàëåæíîñòі. 21–23 ÷åðâíÿ 1991 ð. 
ó Êèєâі âіäáóâñÿ óñòàíîâ÷èé ç’їçä Âñåóêðàїíñüêîãî îá’єäíàííÿ ñîëіäàðíîñòі 
òðóäіâíèêіâ. Íà íüîìó, ïîðÿä ç åêîíîìі÷íèìè, ïðîçâó÷àëè é ïîëіòè÷íі âè-
ìîãè: ïðî âèõіä Óêðàїíè çі ñêëàäó ÑÐÑÐ, ðîçïóñê ÊÏÐÑ і ÊÏÓ, ïðèïèíåííÿ 
óðÿäîì ÓÐÑÐ óñіõ ôіíàíñîâèõ âіäðàõóâàíü äî öåíòðó, ïðîâåäåííÿ â ðåñïóá-
ëіöі íà îñíîâі íîâîãî çàêîíó âèáîðіâ ïіä ìіæíàðîäíèì êîíòðîëåì.

Ïðîòèâíèêè Íîâîîãàðüîâñüêîãî ïðîöåñó, à ñåðåä íèõ ãðóïà âèùèõ ïàð-
òіéíèõ і äåðæàâíèõ ÷èíîâíèêіâ, ðîçóìіëè, ùî ÑÐÑÐ íà ïîðîçі ðîçïàäó, ùî 
Óêðàїíà íå ïіäïèøå Ñîþçíèé äîãîâіð, à áåç íåї ÑÐÑÐ íåìîæëèâèé.

18 ñåðïíÿ 1991 ð. ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ À. Ëóê’ÿíîâ âèñòóïèâ ç 
îôіöіéíîþ çàÿâîþ ïðî íåçãîäó ç Ïðåçèäåíòîì ÑÐÑÐ Ì. Ãîðáà÷îâèì. Òîãî 
ñàìîãî äíÿ éîãî ñîþçíèêè âèñóíóëè âèìîãó äî Ì. Ãîðáà÷îâà ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó íà âñіé òåðèòîðії ÑÐÑÐ і, âіäïîâіäíî, âіä-
êëàäåííÿ íà öіé ïіäñòàâі ïіäïèñàííÿ íîâîãî Ñîþçíîãî äîãîâîðó. Êîëè 
Ì. Ãîðáà÷îâ íà öå íå ïîãîäèâñÿ, 19–21 ñåðïíÿ 1991 ð. áóëî â÷èíåíî ñïðîáó 
äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó. Âëàäó â Êðåìëі ïåðåáðàâ íà ñåáå Äåðæàâíèé êîìі-
òåò ç íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó (ÄÊÍÑ; ðîñ. – ÃÊ×Ï).

Мовою джерел
У ніч на 19 серпня в Москві вчинено антиконституційний держав-

ний переворот. Владу злочинно захоплено верхівкою військово-про-
мислового комплексу і КДБ та правоконсервативного крила КПРС. До 
самозваного Державного комітету надзвичайного стану ввійшли особи, 
давно відомі своїми реакційними великодержавницько-шовіністичними
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поглядами. Головна мета перевороту є придушення демократичних і 
національно-визвольних процесів у республіках та збереження недо-
торканними імперських структур. Це неприхована спроба перекреслити 
прогресивні здобутки народів на шляху до державного суверенітету… 
Закликаємо всіх громадян України, усіх посадових осіб, військо-
вослужбовців та охоронців правопорядку ігнорувати будь-які рішення 
путчистів і підпорядковуватися виключно Конституції України та її 
законам… Пам’ятаймо: якщо сьогодні танки розчавлять суверенітет Ро-
сії, то завтра вони з’являться на вулицях і площах українських міст.

Зі Звернення Народної Ради ВР України 
до народу України (20 серпня 1991 р.)

?  Які політичні сили здійснили спробу державного перевороту в СРСР? Яку мету 
вони переслідували? Які наслідки для України були б у разі успішності цього заходу? 
Чи швидко відреагувала Верховна Рада УРСР на дії заколотників? Які рекомендації 
було дано? У чиїх інтересах, на вашу думку, діяла політична еліта України під час 
спроби заколоту?

Мовою джерел
Отже, наша позиція – це позиція виваженості і ще раз виваженості. 

Це захист конституційних норм, захист законів. Усе, що йде всупереч 
цій позиції, яку схвалив народ, є для нас неприйнятним. Ми маємо 
відстояти закони, захистити демократію, утвердити у суспільстві за-
конний порядок, захистити інтереси людей. Ми маємо діяти так, щоб 
не пролилася кров.

З виступу голови ВР УРСР Л. Кравчука на телебаченні 
(19 серпня 1991 р.)

?  Прокоментуйте позицію Верховної Ради УРСР.

Ïðîòè äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó â ÑÐÑÐ ðіøó÷å âèñòóïèëè äåìîêðàòè÷íі 
ñèëè Ðîñії íà ÷îëі ç ïðåçèäåíòîì ÐÐÔÑÐ Á. Єëüöèíèì. Ó Ìîñêâі öåíòðîì 
îïîðó ñòàâ Áіëèé äіì (íèíі – Áóäèíîê óðÿäó Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії), íà çà-
õèñò ÿêîãî âèéøëè íåîçáðîєíі ìîñêâè÷і. Ñåðåä éîãî çàõèñíèêіâ áóëè é 
ïðåäñòàâíèêè Óêðàїíè ïіä ñèíüî-æîâòèì ïðàïîðîì. Êåðіâíèöòâî àðìії 
ïіñëÿ äåÿêèõ êîëèâàíü íå ïіäòðèìàëî çàêîëîòíèêіâ, à îêðåìі ïіäðîçäіëè 
ïåðåéøëè íà áіê íàðîäó. Çà ïіäòðèìêè äåìîêðàòè÷íèõ ñèë óñіõ ðåñïóáëіê 
äåðæàâíèé ïåðåâîðîò â ÑÐÑÐ áóëî çіðâàíî. 21 ñåðïíÿ éîãî îðãàíіçàòîðè 
âèçíàëè ñâîþ ïîðàçêó.

Ïðîâàë çàêîëîòó âèêëèêàâ ñåðéîçíі çìіíè â äåðæàâíîìó òà ïîëіòè÷-
íîìó æèòòі êðàїíè, êðèòè÷íî ïîñèëèâ âіäöåíòðîâі òåíäåíöії â ÑÐÑÐ. Àíòè-
êîíñòèòóöіéíі äії çìîâíèêіâ, ùî âõîäèëè äî êåðіâíîãî ñêëàäó ÊÏÐÑ, 
ïðèñêîðèëè ðîçïàä ðàäÿíñüêîї äåðæàâè.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Синхронізуйте події: проведення Другого Курултаю кримсько-
татарського народу; відновлення Кримської АРСР; проведення референдуму 
в Криму; проведення референдуму в УРСР; спроба державного перевороту в 
СРСР.

Просторову. Які мотивації для створення в Криму автономії існували? Хто 
їх висловлював? Чиї інтереси було проігноровано під час проведення референ-
думу в Криму? Аргументуйте, використовуючи карту 6 (с. 220).
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Аксіологічну. «Автономія Кримській області України в 1991 р. була надана 
за історичними та географічними ознаками, а не за етнічними. Тому Автономна 
Республіка Крим створена як територіальна автономія в складі України, а не 
національно-територіальна… На наш погляд, термін «відновлення» не зовсім 
відповідає дійсності… З дня прийняття законодавчих актів, які скасували Крим-
ську АРСР, у Криму докорінно змінилася соціально-політична, економічна об-
становка, етнонаціональний склад населення. Тому мову можна вести не про 
відновлення, а про створення автономії» (В. Велігодський, історик). Прокомен-
туйте позицію дослідника.

Інформаційну. Складіть план про особливості участі кримськотатарського 
населення у громадсько-політичному житті Криму. Сформулюйте своє розу-
міння проблеми: чому українська політична еліта не скористалася можливістю 
налагодити тісну співпрацю з кримськими татарами?

Логічну. Схарактеризуйте передумови державного перевороту в СРСР у 
серпні 1991 р. та ставлення політичної еліти України до ситуації.

Мовленнєву. Які події поглиблювали суверенітет України? Які соціальні 
групи брали участь у цих процесах?

 §  28. Проголошення незалежності України
1. Акт проголошення незалежності України

24 ñåðïíÿ 1991 ð. íà ïîçà÷åðãîâіé ñåñії Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ãîëîâà 
ïàðëàìåíòó Ë. Êðàâ÷óê çàïðîïîíóâàâ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèçíà÷èòè é 
ñòâîðèòè âñі ñòðóêòóðè ñóâåðåíіòåòó òà ìåõàíіçì ç éîãî ïðàêòè÷íîї ðåàëі-
çàöії; ñòâîðèòè Ðàäó îáîðîíè Óêðàїíè, Íàöіîíàëüíó ãâàðäіþ; óõâàëèòè 
çàêîíè ïðî ñòàòóñ âіéñüê, ðîçìіùåíèõ íà òåðèòîðії Óêðàїíè, âèðіøèòè ïè-
òàííÿ ïðî äåïàðòèçàöіþ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ ðåñïóáëіêè. І. Þõíîâ-
ñüêèé âіä Íàðîäíîї Ðàäè âíіñ ïðîïîçèöіþ ïðîãîëîñèòè àêò, ó ÿêîìó áóëî á 
çàôіêñîâàíî íåçàëåæíèé ñòàòóñ Óêðàїíè, àáñîëþòíèé ïðіîðèòåò її Êîíñòè-
òóöії, çàêîíіâ òà óðÿäîâèõ ïîñòàíîâ. Ïðîãîëîøåííÿ öüîãî àêòà ïðîïîíóâà-
ëîñÿ ïіäòâåðäèòè ïðîâåäåííÿì ðåôåðåíäóìó â Óêðàїíі. Êðіì òîãî, Íàðîäíà 
Ðàäà âèñòóïèëà ç âèìîãîþ çàáîðîíèòè äіÿëüíіñòü ÊÏÓ.

Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè ïàðëàìåíòó 24 ñåðïíÿ 1991 ð. ñòàëî óõâàëåííÿ Àêòà 
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè.

Мовою джерел
Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною 

у зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 р.,
– продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,
– виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН 

та іншими міжнародно-правовими документами,
– здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 

урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної 
української держави – України. Територія України є неподільною й не-
доторканною. Віднині на території України мають чинність виключно 
Конституція і закони України.

З Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

?  Визначте, на які історичні обставини спирається Верховна Рада УРСР для об-
ґрунтування необхідності проголошення незалежності України. Чи є, на вашу думку, 
ці обставини переконливими?

 §  28. Проголошення незалежності України
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Знайдіть у мережі Інтернет архівні відеокадри про події і емоції людей в Україні 
24 серпня 1991 р. і перегляньте їх.

?  Які ознаки свідчать, що Акт проголошення незалежності став доленосною подією 
в житті українського суспільства? Яким був міжнародно-правовий зміст Акта?

Òîãî ñàìîãî äíÿ Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà ïîñòàíîâó «Ïðî ïðîãîëîøåííÿ 
íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè». Çãіäíî ç íåþ áóëî âèðіøåíî 1 ãðóäíÿ 1991 ð. ïðî-
âåñòè ðåñïóáëіêàíñüêèé ðåôåðåíäóì íà ïіäòâåðäæåííÿ Àêòà ïðîãîëî-
øåííÿ íåçàëåæíîñòі.

26 ñåðïíÿ 1991 ð. Ïðåçèäіÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè óõâàëèëà óêàç «Ïðî 
òèì÷àñîâå ïðèïèíåííÿ äіÿëüíîñòі Êîìïàðòії Óêðàїíè». Ïàðòàïàðàò áóëî 
ðîçïóùåíî, îäíàê çàãàëîì äåðæàâíà, àäìіíіñòðàòèâíà é ãîñïîäàðñüêà íî-
ìåíêëàòóðà çàëèøèëàñÿ ïðè âëàäі, à çãîäîì óçÿëà íàéàêòèâíіøó ó÷àñòü і 
ó ôîðìóâàííі äåðæàâíèõ ñòðóêòóð íåçàëåæíîї Óêðàїíè, і â ïðèâàòèçàöії її 
áàãàòñòâ.

2. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.
Âàæëèâèì åòàïîì â óòâåðäæåííі íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè ñòàâ Âñåóêðàїí-

ñüêèé ðåôåðåíäóì, ÿêèé âіäáóâñÿ 1 ãðóäíÿ 1991 ð.

Мовою джерел
Я знав, що якщо ми не проведемо референдуму, не пройдемо цю 

складну, але важливу дорогу через волевиявлення народу, то, по-
перше, до цього... до цієї незалежності може поставитися дуже кри-
тично Москва, я м’яко кажу – критично. І світ може, орієнтуючись на 
Москву, холодно й обережно, і з застереженнями поставитись до нашого 
рішення.

Зі спогадів Л. Кравчука, голови Верховної Ради України

?  Проаналізуйте політичні умови, які спонукали депутатів Верховної Ради України 
ухвалити рішення про проведення референдуму.

 У референдумі взяли участь майже 32 млн опитуваних (84,18 % загальної кіль-
кості виборців). З них ствердну відповідь дали понад 28 млн осіб (90,32 %).

Мовою джерел
Це було несподівано для всіх. Я пригадую, як В’ячеслав Чорновіл 

говорив: «Ну, хоча б ми отримали 50 відсотків плюс один голос “за”».
З інтерв’ю Г. Удовенка, заступника міністра 

закордонних справ України (1991–1992)

Настрій в українському суспільстві був таким, що відіграти назад 
уже ніхто не зміг. Бо переважна більшість українців була за неза-
лежність України, за створення своєї національної держави.

Зі спогадів І. Зайця, народного депутата Верховної Ради України

?  Які настрої переважали в Україні напередодні референдуму? Чи здогадувалися 
українські політики про рівень поширення в суспільстві національно-державотворчої 
ідеї?

Îäíî÷àñíî ç Âñåóêðàїíñüêèì ðåôåðåíäóìîì 1 ãðóäíÿ 1991 ð. â Óêðàїíі 
áóëî ïðîâåäåíî âèáîðè Ïðåçèäåíòà, ÿêі ïðîõîäèëè íà àëüòåðíàòèâíіé 
îñíîâі. Ùå íà ñòàðòі ïðåçèäåíòñüêîї êàìïàíії íàéðåàëüíіøèìè ïðåòåíäåí-
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òàìè íà íàéâèùó äåðæàâíó ïîñàäó ââàæàëèñÿ Ë. Êðàâ÷óê і Â. ×îðíîâіë, 
ùî ïіäòâåðäæóâàëîñÿ ðåçóëüòàòàìè ÷èñëåííèõ ñîöіîëîãі÷íèõ äîñëіäæåíü.

Îäíієþ ç ãîëîâíèõ îñîáëèâîñòåé öієї ïðåçèäåíòñüêîї êàìïàíії ñòàëî òå, ùî 
äåìîêðàòè÷íі ñèëè íå ñïðîìîãëèñÿ äîìîâèòèñÿ ïðî ïіäòðèìêó єäèíîãî êàí-
äèäàòà, і íà ñòàðòі âèáîð÷èõ ïåðåãîíіâ ïîñòàëî ï’ÿòåðî ïîëіòè÷íèõ ñîþçíè-
êіâ, ÿêі ïðåäñòàâëÿëè îïîçèöіéíå ïàðëàìåíòñüêå îá’єäíàííÿ – Íàðîäíó Ðàäó.

Ó ïіäñóìêó ìàéæå 20 ìëí ãðîìàäÿí, ÿêі âçÿëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàííі 
(61,8 %), çðîáèëè âèáіð íà êîðèñòü Ë. Êðàâ÷óêà. Éîãî ïåðåäâèáîð÷à ïðî-
ãðàìà ñêëàäàëàñÿ ç ï’ÿòè «Ä»: Äåðæàâíіñòü, Äåìîêðàòіÿ, Äîáðîáóò, Äóõîâ-
íіñòü, Äîâіðà.

Фінанси та банківська справа. Багато професій фінансо-
вого сектору (зокрема, бухгалтер, операціоніст) належать до 
категорії професій-пенсіонерів. Орієнтири фінансової сфери 
найближчого майбутнього – оцінювач інтелектуальної власності, менеджер крауд-
фандінгових і краудінвестінгових платформ1, розробник персональних пенсійних 
планів, менеджер фонду прямих інвестицій у талановитих людей.

Леонід Кравчук

 Леонід Кравчук (народився 1934 р.) – економіст, полі-
тичний і державний діяч. З 1958 р. після отримання ви-
щої освіти працював у Чернівецькому  фінансовому тех-

нікумі. У 1960–1967 рр. – консультант-методист, завідувач 
відділу пропаганди та агітації Чернівецького обкому КПУ. 
Упродовж 1967–1970 рр. навчався в аспірантурі Академії су-
спільних наук при ЦК КПРС. 1970 р. працював у ЦК КПУ. Про-
тягом 1989–1990 рр.– секретар ЦК КПУ з ідеологічної роботи. 
У 1990–1991 рр. – голова ВР УРСР. З 1991 по 1994 р. – Прези-
дент України.

Îáðàííÿ Ë. Êðàâ÷óêà Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè çàñâіä÷èëî, ç îäíîãî áîêó, 
éîãî àâòîðèòåò і âàãîìèé âíåñîê ó âіäíîâëåííÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі, 
à ç іíøîãî – ôàêò çáåðåæåííÿ âïëèâó ïàðòіéíî-äåðæàâíîї íîìåíêëàòóðè 
íà çìіñò і øëÿõè ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі. Çáåðåæåííÿ ïðè âëàäі 
íîìåíêëàòóðè íå îáіöÿëî ïðîãðåñèâíèõ âèïåðåäæàëüíèõ ðåôîðì і áåçáî-
ëіñíîãî óòâåðäæåííÿ íåçàëåæíîñòі.

3. Розпад СРСР
5 ãðóäíÿ 1991 ð., êîëè ùîéíî îáðàíèé ãëàâîþ äåðæàâè Ë. Êðàâ÷óê 

ñêëàâ ïðèñÿãó, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà çâåðíåííÿ «Äî ïàðëàìåí-
òіâ і íàðîäіâ ñâіòó», ó ÿêîìó îãîëîñèëà, ùî ââàæàє ùîäî ñåáå íåäіéñíèì і 
íåäіþ÷èì äîãîâіð 1922 ð. Ñîþçó ÐÑÐ, à òàêîæ îêðåñëèëà îñíîâíі öіëі, ïðі-
îðèòåòè òà íàïðÿìè âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè. 

Ãîëîâíі öіëі âíóòðіøíüîї òà çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè

çàáåçïå÷åííÿ 
ñóâåðåíіòåòó êðàїíè 
ÿê ñóá’єêòà 
ìіæíàðîäíîãî ïðàâà

ãàðàíòіÿ
íàöіîíàëüíîї
áåçïåêè

ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ 
ïîëіòè÷íîãî, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî 
é äóõîâíîãî ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî 
ñóñïіëüñòâà òà éîãî ãðîìàäÿí

1 Êðàóäôàíäіíã – áåçîïëàòíå ôіíàíñóâàííÿ іäåé і ïðîåêòіâ êîðèñòóâà÷àìè Іí-
òåðíåòó. Êðàóäіíâåñòіíã – ìîæëèâіñòü âêëàñòè іíâåñòèöії â ïåðñïåêòèâíі ñòàðòàïè 
÷åðåç Іíòåðíåò.
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 Результати референдуму дали до рук українського керівництва беззаперечні ар-
гументи в діалозі із союзною владою щодо створення незалежної української 
 держави. Питання було тільки у процедурі, за якою відбуватиметься цей процес. 

Суттєво полегшило задачу українських лідерів і те, що позбутися панування союзного 
центру прагнули не тільки лідери неросійських республік, а й сама Російська Федерація 
та її керівництво.

О. Бойко, історик

?  Які документи та події свідчать, що процес усамостійнення набирав обертів?

Âîñåíè 1991 ð. Ì. Ãîðáà÷îâó âäàëîñÿ âіäíîâèòè ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ. 
Ðîáî÷îþ ãðóïîþ áóëî ðîçðîáëåíî íîâèé ïðîåêò Äîãîâîðó – «Ïðî ñòâîðåííÿ 
Ñîþçó Ñóâåðåííèõ Äåðæàâ ÿê êîíôåäåðàöії1 íåçàëåæíèõ äåðæàâ». Àëå öÿ 
іäåÿ áóëà ÿâíî áåçïåðñïåêòèâíîþ. Äâі ðåñïóáëіêè, Âіðìåíіÿ òà Óêðàїíà, 
âіäìîâèëèñÿ óâіéòè äî êîíôåäåðàòèâíîãî ñîþçó.

8 ãðóäíÿ 1991 ð. âèùі ïîñàäîâі îñîáè òðüîõ ðåñïóáëіê Ñîþçó ÐÑÐ: 
Á. Єëüöèí òà Ã. Áóðáóëіñ (ÐÐÔÑÐ), Ñ. Øóøêåâè÷ і Â. Êåáè÷ (Áіëîðóñü), 
Ë. Êðàâ÷óê òà Â. Ôîêіí (Óêðàїíà) – ïіäïèñàëè Áіëîâåçüêó óãîäó – «Óãîäó 
ïðî ñòâîðåííÿ Ñïіâäðóæíîñòі Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ» (ÑÍÄ).

Ïðè öüîìó âàæëèâî çàóâàæèòè, ùî Óêðàїíà і Áіëîðóñü ðîçãëÿäàëè ÑÍÄ 
ïåðåäóñіì ÿê іíñòðóìåíò ìèðíîãî ðîç’єäíàííÿ, à áàãàòî õòî ç êîìàíäè Á. Єëü-
öèíà âáà÷àâ ó íüîìó çàñіá, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî Ðîñіÿ êîíòðîëþâàòèìå ïîñò-
ðàäÿíñüêèé ïðîñòіð. Ïðèíöèïîâà âіäìіííіñòü ó ïіäõîäàõ äî òðàêòóâàííÿ 
ðîëі ÑÍÄ çãîäîì ïîðîäèëà íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîðі áåçëі÷ êîíôëіêòіâ.

12 ãðóäíÿ 1991 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ðàòèôіêóâàëà óãîäó ïðî ÑÍÄ 
іç çàñòåðåæåííÿìè, ÿêі ãàðàíòóâàëè íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè ÿê ñóá’єêòà 
ìіæíàðîäíîãî ïðàâà. 20 ãðóäíÿ 1991 ð. óêðàїíñüêèé ïàðëàìåíò óõâàëèâ 
ñïåöіàëüíó çàÿâó, ó ÿêіé çàïåðå÷óâàâ ìîæëèâіñòü ïåðåòâîðåííÿ ÑÍÄ íà 
äåðæàâíå óòâîðåííÿ. Çàÿâëÿëîñÿ, ùî Óêðàїíà ñòâîðþâàòèìå âëàñíó âіä-
êðèòó åêîíîìі÷íó ñèñòåìó øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ñâîєї ìèòíîї, áàíêіâ-
ñüêîї ñëóæá і âëàñíîї ãðîøîâîї îäèíèöі.

Мовою джерел
Щодо створення СНД, то факт її появи на місці СРСР мав, з одного 

боку, забезпечити так зване цивілізоване розлучення сторін, а з ін-
шого – пом’якшити сприйняття факту зникнення Союзу тими впливовими 
силами імперії, які ще мали серйозні можливості для протидії її 
розвалу. Сторони також домовилися залишити наразі спільний контроль 
за ядерним арсеналом на всій території дотеперішньої держави. Цим 
порозумінням разом з надзвичайним результатом референдуму 1 грудня 
розвіяно всі найбільші страхи Заходу щодо появи незалежної України – 
на нашій території не передбачалося громадянської війни через різне 
бачення майбутнього країни.

Зі спогадів В. Василенка, консультанта МЗС (1991), 
представника України при ЄС і НАТО

21 ãðóäíÿ íà çóñòðі÷і ëіäåðіâ íåçàëåæíèõ äåðæàâ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ 
â ì. Àëìà-Àòà äî ÑÍÄ ïðèєäíàëèñÿ ùå âіñіì ñîþçíèõ ðåñïóáëіê, êðіì Ãðóçії, 

1 Êîíôåäåðàöіÿ – ïîëіòè÷íèé ñîþç, êîæíèé ÷ëåí ÿêîãî çáåðіãàє íåçàëåæíіñòü. 
Äåðæàâà-êîíôåäåðàöіÿ ìàє âëàñíі îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè òà óïðàâëіííÿ, àëå 
âîäíî÷àñ ñòâîðþє ñïåöіàëüíі îðãàíè äëÿ êîîðäèíàöії äіÿëüíîñòі â ïåâíèõ, ÷іòêî 
âèçíà÷åíèõ ñôåðàõ (íàñàìïåðåä âіéñüêîâіé, ðіäøå çîâíіøíüîïîëіòè÷íіé, åêîíîìі÷-
íіé òà іíøèõ).
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Ëàòâії, Ëèòâè òà Åñòîíії. Â óõâàëåíіé Äåêëàðàöії çàçíà÷àëîñÿ, ùî ç óòâî-
ðåííÿì ÑÍÄ ÑÐÑÐ ïðèïèíÿє ñâîє іñíóâàííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí 25 ãðóäíÿ 
1991 ð. Ì. Ãîðáà÷îâ îãîëîñèâ ïðî ïðèïèíåííÿ âèêîíàííÿ íèì îáîâ’ÿçêіâ 
Ïðåçèäåíòà ÑÐÑÐ ó çâ’ÿçêó çі çíèêíåííÿì ñàìîї äåðæàâè. Òîãî ñàìîãî äíÿ 
ñîþçíèé ïàðëàìåíò óõâàëèâ äåêëàðàöіþ ïðî ïðèïèíåííÿ іñíóâàííÿ ÑÐÑÐ.

4. Міжнародне визнання України
Ïðîòÿãîì 99 äíіâ âіä ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі ñâіò íå âèçíàâàâ 

Óêðàїíó ÿê íåçàëåæíó äåðæàâó. Òî÷êîþ íåïîâåðíåííÿ ñòàâ Âñåóêðàїí-
ñüêèé ðåôåðåíäóì 1 ãðóäíÿ 1991 ð. Íàñòóïíîãî äíÿ ïіñëÿ ðåôåðåíäóìó 
ïðî âèçíàííÿ íîâîї äåðæàâè îãîëîñèëè Êàíàäà і Ïîëüùà, 3 ãðóäíÿ – Óãîð-
ùèíà, 4 ãðóäíÿ – Ëàòâіÿ і Ëèòâà. 5 ãðóäíÿ îäðàçó ï’ÿòü êðàїí – Àðãåí-
òèíà, Áîëãàðіÿ, Áîëіâіÿ, Ðîñіÿ і Õîðâàòіÿ. Êåðіâíèöòâî ÑØÀ òðèìàëî 
«äèïëîìàòè÷íó ïàóçó» äî 25 ãðóäíÿ 1991 ð., à äàëі âïðîäîâæ îäíîãî òèæíÿ 
ïðî âèçíàííÿ Óêðàїíè îãîëîñèëà ùå 21 äåðæàâà.

 До початку нового 1992 р. незалежність України визнали 68 держав, станом 
на 27 січня 1992 р. Україну визнала 91 держава; 5 травня 1992 р. – 118 держав, 
з них 72 – встановили з Україною дипломатичні відносини, у 1994 р. – 149 держав, 

із 132 – встановлено дипломатичні відносини.

Ïіñëÿ 1 ãðóäíÿ 1991 ð. âèçíàííÿ âіäáóâàëîñÿ íå ëèøå íà äâîñòîðîííüîìó 
ðіâíі, à é íà ðіâíі ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé. 30 ñі÷íÿ 1992 ð. Óêðàїíà ñòàëà 
÷ëåíîì Íàðàäè ç áåçïåêè і ñïіâðîáіòíèöòâà â Єâðîïі (íèíі – Îðãàíіçàöіÿ ç 
áåçïåêè і ñïіâðîáіòíèöòâà â Єâðîïі), à çãîäîì, 10 áåðåçíÿ 1992 ð., ïðèєäíà-
ëàñÿ äî Ðàäè ïіâíі÷íîàòëàíòè÷íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà (íèíі – Ðàäà єâðîàò-
ëàíòè÷íîãî ïàðòíåðñòâà). Íåçàëåæíà Óêðàїíà ñòàëà ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì 
ñâіòîâîãî òîâàðèñòâà, âàæëèâèì ÷èííèêîì ñèñòåìè ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте хронологічну послідовність: вибори Президента 
України, Акт проголошення незалежності України, Всеукраїнський референдум.

Логічну. Сформулюйте висновок про наявність (або відсутність) впливу 
спроби державного перевороту в СРСР на політичну еліту України.

Просторову. 1. Використовуючи карту 6 (с. 220), складіть розповідь про пе-
ребіг державотворчих процесів в Україні. 2. Проаналізуйте результати Всеукра-
їнського референдуму 1 грудня 1991 р.

Аксіологічну. «Якщо говорити з моєї точки зору як тодішнього керівника 
Народної Ради, то насамперед мушу сказати, що добитися надзвичайного за-
сідання Верховної Ради 24 серпня 1991 року, а не 3 вересня, як це планувалося 
згідно з графіком, було дуже непросто. Народна Рада мусила зібрати 150 під-
писів, й ми самі мусили підготувати всі документи... ми самостійно робили під-
готовчу роботу і за одну ніч мали надрукувати ці папери у 450 екземплярах. 
Фактично наша група й вела до проголошення Незалежності, й у нас у руках 
була ініціатива» (І. Юхновський, депутат ВР України, керівник групи Народна 
Рада). Чи замислювалися ви про роль осіб, які є рушійною силою тієї чи іншої 
події? Прокоментуйте наведений спогад з позиції окремої особистості чи групи 
осіб, що брала (брали) участь в організації позачергового засідання ВР України. 
Означте максимальну кількість осіб, які, на вашу думку, були причетні до події, 
що відбулася в Україні 24 серпня 1991 р.

Інформаційну. Складіть політичні портрети Л. Кравчука і В. Чорновола.
Мовленнєву. Схарактеризуйте значення суспільно-політичних подій в історії 

України: Акт проголошення незалежності України, Всеукраїнський референдум 
1 грудня 1991 р., вибори Президента України 1991 р., розпад СРСР.
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 §  29. Практичне заняття 4. Злочини комуністичного режиму. 
Уроки для України сьогодні

1. Які події ХХ ст. можна класифікувати як злочини комуністичного режиму?
Скористайтеся методом «Мозковий штурм» і рубрикатором та узагальніть інформа-

цію про злочини комуністичного режиму: злочини періоду національно-визвольної війни 
(1917–1921) / сталінські репресії до 1950-х рр. / депортації народів у СРСР /злочини пері-
оду Другої світової війни / повоєнні злочини / замовні політичні вбивства. Зробіть уза-
гальнення про зміни й наслідки, які відбувалися в житті особи / суспільства / держави за 
результатами цих подій.

2. Як трансформувалася позиція влади в Україні щодо засудження комуністич-
них злочинів?

1. Користуючись методом «Мікрофон», актуалізуйте знання про процеси реабілітації 
в УРСР у період хрущовської відлиги. На кого поширювалася реабілітація, а хто їй не під-
лягав? Які зміни відбулися в роки горбачовської перебудови?

2. Ознайомтеся з аналізом нормативно-правової бази України з питань реабілітації 
безневинно репресованих громадян у період становлення незалежності держави.

Óêðàїíà íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі çàñóäæóâàëà ðåïðåñії і âіäìåæîâóâàëàñÿ âіä 
òåðîðèñòè÷íèõ ìåòîäіâ êåðіâíèöòâà ñóñïіëüñòâîì, ïðîãîëîøóâàëà íàìіð íåóõèëüíî 
äîáèâàòèñü âіäíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñòі, óñóíåííÿ íàñëіäêіâ ñâàâіëëÿ і ïîðóøåíü 
ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ, ïðàãíóëà çàáåçïå÷èòè ïîñèëüíó íà öåé ÷àñ êîìïåíñàöіþ ìà-
òåðіàëüíîї і ìîðàëüíîї øêîäè, çàïîäіÿíîї íåçàêîííèìè ðåïðåñіÿìè, ðåàáіëіòîâàíèì 
òà їõ ñіì’ÿì, òà ãàðàíòóâàëà íàðîäó Óêðàїíè, ùî ïîäіáíå íіêîëè íå ïîâòîðèòüñÿ, ùî 
ïðàâà ëþäèíè і çàêîííіñòü áóäóòü ñâÿòî äîäåðæóâàòèñü.

Â. Àäàìîâñüêèé, іñòîðèê

?  Сформулюйте основну думку висловлювання.
3. Ознайомтеся з хронікою основних нормативно-правових документів, що викрива-

ють злочини комуністичного режиму.
 14 листопада 1989 р. – Декларація Верховної Ради СРСР «Про визнання неза-

конними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому 
переселенню, і забезпечення їхніх прав».

13 серпня 1990 р. – Указ Президента СРСР «Про відновлення прав усіх жертв полі-
тичних репресій 20–50-х років». Ним передбачалося зобов’язати «Раду Міністрів СРСР, 
уряди союзних республік до 1 жовтня 1990 р. внести в законодавчі органи пропозиції 
щодо порядку відновлення прав громадян, які постраждали від репресій».

7 березня 1991 р. – Постанова ВР СРСР «Про скасування законодавчих актів у зв’язку 
з Декларацією Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року “Про визнання неза-
конними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому пересе-
ленню, і забезпечення їхніх прав”».

17 квітня 1991 р. – Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 
Україні», у якому визначалося коло громадян, які підлягали реабілітації. Закон суттєво 
спрощував порядок реабілітації, а з іншого боку, не допускав випадків реабілітації осіб, 
винних у скоєнні тяжких злочинів.

28 листопада 2006 р. – Закон України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», за 
яким Голодомор 1932–1933 років в Україні визнано геноцидом українського народу.

?  Проаналізуйте, у якій послідовності здійснювалася політика влади щодо відновлення 
історичної справедливості. Як суспільство сприймало масове викриття «білих плям»? 
Якими цілями керувалася влада, коли викривала злочини комуністичного режиму? Який 
вплив мали перераховані нормативні документи на формування історичної пам’яті?

4. Прочитайте текст.
Ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі ìàëà ìіñöå ïîñòóïîâà êóëü-

òóðíà äåðàäÿíіçàöіÿ Óêðàїíè, ïðîòå âîíà áóëà õâèëåïîäіáíîþ òà ìàëà ñóïåðå÷ëè-

 §  29. 
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âèé õàðàêòåð: ôîðìóâàííÿ íàöіîíàëüíîãî іñòîðè÷íîãî íàðàòèâó ïîєäíóâàëîñÿ іç 
çáåðåæåííÿì òà àäàïòàöієþ óêðàїíñüêîї ðàäÿíñüêîї òðàäèöії іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі, 
îñòàííÿ ñòîñóâàëàñÿ çíà÷íîþ ìіðîþ ïîäіé Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Ïіñëÿ ïðèéíÿòòÿ 
äåêîìóíіçàöіéíèõ çàêîíіâ ïîëіòèêà çìіíè іñòîðè÷íîãî íàðàòèâó òà ôîðìóâàííÿ 
êóëüòóðíîї ïàì’ÿòі íàáóëà îôіöіéíîãî òà öіëåñïðÿìîâàíîãî õàðàêòåðó.

Ê. Êîá÷åíêî, іñòîðèêèíÿ

?  1. Які процеси, на вашу думку, авторка ідентифікувала як культурну дерадяні-
зацію? Чи виявилося цих заходів достатньо для подолання наслідків радянського 
 минулого? Аргументуйте. 2. Що надало державного виміру процесу формування куль-
турної пам’яті українців?

3. Що являє собою політика декомунізації в Україні?
 Декомунізація – це система заходів, спрямована на звільнення від впливу та на-

слідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя країни та суспільства.

9 êâіòíÿ 2015 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà ÷îòèðè çàêîíè ïðî äåêîìó-
íіçàöіþ. 21 òðàâíÿ óõâàëåíі çàêîíè íàáóëè ÷èííîñòі.

Знайдіть у мережі Інтернет на сайті Українського інституту національної пам’яті до-
кументальні матеріали про декомунізацію та ознайомтеся з ними.

Проаналізуйте інфографіку політики декомунізації (с. 150–151). Дайте відповіді на за-
питання: 1. Які основні напрями політики декомунізації? 2. Яка мета цієї політики? 3. Що 
означає декомунізація у свідомості людей? 4. Дайте власну оцінку актуальності (або не-
актуальності) означених заходів у нашому суспільстві. 5. Як ви особисто можете долучи-
тися до політики декомунізації?

 відкритий доступ – відкриваються всі 
архіви ра дянських репресивних органів

 минуле онлайн – встановлюється 
обов’язок оцифрування документів задля 
їх збереження та удоступнення

 єдиний архів – формується єдиний 
архів репре сивних органів, незалежний 
від політичної волі силовиків

 європейський принцип доступу – за-
кон обмежує доступ до інформації, а не 
до документа

 зняття самоцензури – відповідальність 
за поши рення інформації несе особа, 
а не архівіст

 декомунізація спецслужб та міліції – 
сучасні правоохоронці та спеціальні 
служби перестають бути пов’язаними 
з радянськими репресивними органами

 оцінка російської агресії – визнається 
факт агре сії Радянської Росії проти 
України, окупація та анексія Радянською 
Росією території України

 право на свободу – боротьба за не за -
лежність України визнається право мір-
ною, вказуються ор ганізації та струк тури, 
учасники визвольного руху

 відновлення незалежності – законодавчо 
визначається, що в 1991 році відбулося 
відновлення незалежності України, 
спад  коємиці проголоше ної в 1918 році 
Української Народної Республіки

 військова традиція – визнаються наго-
роди та військові звання, які протягом 
1917–1991 років присвоювалися укра їн  сь-
кими державними утвореннями учасникам 
визвольного руху
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 1. Знайдіть у мережі Інтернет інформацію про реакцію громадськості щодо політики 
декомунізації. 2. Зробіть власний висновок про процес декомунізації, його причини 
й наслідки. 3. Візьміть участь у дискусії «Декомунізація в Україні: “за” чи “проти”».

4. Яке значення має проведення днів пам’яті в Україні?
1. Ознайомтеся з календарем пам’ятних дат в Україні. До яких подій їх приурочено? 

Календар пам’ятних дат 

27 січня
День пам’яті жертв 

Голокосту

20 лютого 
День Героїв 

Небесної Сотні

26 квітня
День Чорнобильської 

трагедії

8 травня
День пам’яті 

та примирення

18 травня
День пам’яті жертв геноциду 

кримсько татарського 
народу та День боротьби за права 

кримськотатарського народу

третя неділя 
травня

День пам’яті
 жертв політичних 

репресій

четверта субота 
листопада
День пам’яті 

жертв 
голодоморів

?  Як ці дати відзначають в Україні загалом і у вашому населеному пункті зокрема?

 Друга світова війна – закріплення 
офіційного використання загаль но-
світового терміна «Друга світова 
війна 1939–1945 рр.»

 День пам’яті та примирення – 
запровадження Дня пам’яті та 
примирення – 8 травня, з метою 
увічнення пам’яті всіх жертв Другої 
світової війни

 День перемоги нам нацизмом – 
визначення 9 травня як державного 
свята – Дня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939–1945 рр.

 символіка пам’яті – скасування ви-
користання радянської символіки 
під час вшанування пам’яті полег-
лих та увічнення перемоги над 
нацизмом

 засудити тоталітарні режими – визнання 
Україною злочинними комуністичного та 
нацистського режи мів, жертвами яких стали 
мільйони наших співвіт чизників

 стоп пропаганді – запровадження від по-
відальнос ті за пропаганду комуністичного 
та нацистського ре жимів і публічне викорис-
тання їхньої символіки

 очищення карти країни – встановлен-
 ня процеду ри та строків перейменування 
об’єктів, які носять «комуністичні» назви 
(перереєстрація документів для громадян 
безкоштовна). З вулиць наших міст заберуть 
символи та пам’ятники, які возвеличують 
функціонерів тоталітарного режиму

 справедливість, а не помста – розслідування 
зло чинів геноциду, злочинів проти людства та 
людяності, військових злочинів, здійснених 
представни ками тоталітарних режимів

 вшанування пам’яті – встановлення Дня 
пам’яті жертв комуністичного та нацистського 
тоталітарних режимів 23 серпня, коли сталінсь-
кий СРСР і гітле рівський Третій Райх уклали 
угоду, яка розпочала Другу світову війну

Інфографіка: декомунізація в Україні
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2. Схарактеризуйте правила телерадіомовлення щодо відзначення днів пам’яті в 
Україні. З якою метою встановлено ці правила?

ПРАВИЛА ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ
У ДНІ ТРАУРУ (СКОРБОТИ, ЖАЛОБИ) 

ТА ПАМ’ЯТІ

Зміни до телерадіопередач та сітки мовлення 
вносяться на увесь день

Але не пізніше ніж через 12 годин 
після оприлюднення нормативно-правового акта

Телерадіоорганізації зобов’язані: Припинити трансляцію
Поширювати інформацію 
в ефірному часі про день 

трауру (скорботи, жалоби) 
або день пам’яті

Під час 
телетрансляції 
розмістити на 

екрані

Оголосити 
хвилину 

мовчання

ДНІ ПАМ’ЯТІ
Повторюване вшанування пам’яті 
загиблих унаслідок трагічних для 
українського народу подій (таких, 
як Голодомор, політичні репресії, 

воєнні дії)

Комедійних та еротичних фільмів, 
гумористичних передач

Мінімум раз на дві години

відповідне 
стилізоване 

зображення або 
палаючу свічку, 
які є доречними 
до відповідної 

події

О 12.00 із 
супроводженням 

звуку 
метронома, 

якщо інше не 
передбачено 
відповідним 
нормативно-

правовим актом

ДНІ ТРАУРУ 
(скорботи, жалоби)

Одноразова офіційно оголошена 
жалоба через трагічні події, які 

спричинили людські жертви, або 
у зв’язку зі смертю видатної особи

Комедійних та еротичних фільмів, 
гумористичних, розважальних і музичних 

передач, що містять твори мажорного 
звучання, теле- і радіовікторин, музичних 
передач на замовлення у прямому ефірі
Рекламних роликів, що містять елементи 

гумору та еротики Мінімум раз на годину

Зображення 
палаючої свічки

3. Проаналізуйте, які річниці ілюструють наведені нижче фотографії та емблеми. Під-
готуйте промову на відзначення пам’ятної дати (на вибір).

1 2

4

3

4. Прочитайте текст.

Іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü ñïðèÿє ôîðìóâàííþ іñòîðè÷íîї ñâіäîìîñòі ìîëîäі, ó ÿêіé 
îñíîâîþ є çíàííÿ, ïðàâäà, ïîãëÿäè, óÿâëåííÿ, ðîçóìіííÿ çâ’ÿçêó ìіæ ìèíóëèì і 
ñó÷àñíіñòþ, òðàäèöіÿìè і äîñâіäîì ðіçíèõ ïîêîëіíü. Âîíà äîïîìàãàє ìàéáóòíіì 
ïîêîëіííÿì âèäіëÿòè çàãàëüíîëþäñüêі öіííîñòі, êðèòè÷íî âіäíîñèòèñü äî ñâіòî-
âîãî іñòîðè÷íîãî äîñâіäó, çàñâîþâàòè éîãî óðîêè, ôîðìóâàòè âëàñíі ïåðåêîíàííÿ 
òà ñâîþ ãðîìàäÿíñüêó ïîçèöіþ.

Î. Ãîòðà, іñòîðèêèíÿ

?  Чи є теза дослідниці про значення історичної пам’яті актуальною саме для вас? 
Аргументуйте. Використовуючи метод «Спалах»: 1) висловте свої думки щодо зна-
чення історичної пам’яті в суспільстві; 2) запропонуйте заходи з формування історич-
ної пам’яті, які, на вашу думку, є найбільш дієвими для молоді.
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 §  30. Державотворчі процеси в умовах незалежності України
1. Новий статус України

Ç âіäíîâëåííÿì íåçàëåæíîñòі ïåðåä ñóñïіëüñòâîì ïîñòàëà íåîáõіäíіñòü 
øâèäêî é ÿêіñíî âèðіøèòè íèçêó ïðîáëåì, ÿêі áóëî çóìîâëåíî íîâèì ñòà-
òóñîì Óêðàїíè.

 Державотворення – це процес будівництва держави, створення й розвитку її 
правових, політичних, економічних, ідеологічних, військових, фінансових та інших 
інститутів і забезпечення їх функціонування.

Ñåðåä ïåðøèõ âàæëèâèõ çàõîäіâ äåðæàâîòâîðåííÿ – çìіíà íàçâè äåð-
æàâè. Çàìіñòü «Óêðàїíñüêà Ðàäÿíñüêà Ñîöіàëіñòè÷íà Ðåñïóáëіêà» – «Óêðà-
їíà», ùî çàçíà÷åíî â Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî âíåñåííÿ çìіí і äîïîâíåíü äî 
Êîíñòèòóöії (Îñíîâíîãî çàêîíó) Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ» âіä 17 âåðåñíÿ 1991 ð.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ ãðîìàäÿí âèçíà÷åíî Çàêîíîì Óêðàїíè âіä 8 æîâòíÿ 
1991 ð. «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè». Çãіäíî ç íèì, ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè 
íàäàâàëîñÿ âñіì, õòî ïðîæèâàâ íà її òåðèòîðії, íå áóâ ãðîìàäÿíèíîì іíøîї 
äåðæàâè і íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè íàáóòòÿ óêðàїíñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà.

Óñòàíîâëåííÿ íåäîòîðêàííîñòі êîðäîíіâ Óêðàїíè òà ðîçðîáêà ñèñòåìè 
çàõîäіâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ їõ çàõèñòó òà îõîðîíè ðåãóëþâàëèñÿ Çàêîíîì 
Óêðàїíè âіä 4 ëèñòîïàäà 1991 p. «Ïðî Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè».

Íà ïî÷àòêó 1992 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà íèçêó íîðìàòèâ-
íèõ äîêóìåíòіâ ùîäî âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíîї ñèìâîëіêè Óêðàїíè. 15 ñі÷íÿ 
ÿê Äåðæàâíèé ãіìí Óêðàїíè çàòâåðäèëè ìåëîäіþ ïіñíі «Ùå íå âìåðëà 
Óêðàїíè» Ì. Âåðáèöüêîãî. 28 ñі÷íÿ çàòâåðäèëè ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð ÿê 
ñèìâîë íîâîї íåçàëåæíîї äåðæàâè. 19 ëþòîãî – òðèçóá ÿê Ìàëèé ãåðá 
Óêðàїíè (ãîëîâíèé åëåìåíò âåëèêîãî Äåðæàâíîãî ãåðáà Óêðàїíè).

Ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ìіæíàöіîíàëüíèõ âіäíîñèí:

 Україна – багатонаціональна держава. За переписом 1989 р. у ній проживало 
37,4 млн українців, 11,4 млн росіян, 483,6 тис. євреїв, 440 тис. білорусів, 324,5 тис. 
молдован, 134,8 тис. румунів, 233,8 тис. болгар, 219,2 тис. поляків, 163 тис. угор-

ців, 99 тис. греків, 87 тис. татар, 54 тис. вірмен, 48 тис. ромів, 47 тис. кримських татар, 
38 тис. німців. В Україні мешкають представники більш як 130 націй і народностей.

 §  30. Державотворчі процеси в умовах незалежності України

  Становлення України 
як незалежної держави

Розділ 5
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Мовою джерел
Стаття 1. Українська держава гарантує всім народам, національним 

групам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, 
економічні, соціальні та культурні права. Представники народів та 
національних груп обираються на рівних правах до органів державної 
влади всіх рівнів, займають будь-які посади в органах управління, 
на підприємствах, в установах та організаціях. Дискримінація за на-
ціональною ознакою забороняється й карається за законом.

З «Декларації прав національностей України» (1 листопада 1991 р.)

?  У чому, на вашу думку, полягає сенс означеного документа? Як ви розумієте 
 поняття дискримінація? Які інші види дискримінації трапляються? Як їх уникнути? До 
чого може призвести пропаганда дискримінації в суспільстві?

Знайдіть у мережі Інтернет онлайн-журнал «The Ukrainians» і в рубриці «Спецпроект» 
ознайомтеся із циклом репортажів «Наші інші», що присвячений національним менши-
нам та історіям українського різноманіття. Чи була ця інформація для вас корисною?

Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ âëàäè âêëþ÷àâ òàêі äії:
 çìіíè â äіÿëüíîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ: ç 15 òðàâíÿ 1990 ð. Âåðõîâíà 

Ðàäà âïåðøå ïî÷àëà ïðàöþâàòè ÿê ïàðëàìåíò – ïîñòіéíî;
 ðåîðãàíіçàöіþ Ðàäè Ìіíіñòðіâ ÓÐÑÐ ó Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ (êâіòåíü 1991 ð.). 

Óðÿä áóëî âèçíà÷åíî íàéâèùèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ ðåñïóá-
ëіêè;

 ñòâîðåííÿ іíñòèòóòó ïðåçèäåíòñòâà: 5 ëèïíÿ 1991 ð. óâåäåíî â äіþ Çà-
êîí «Ïðî Ïðåçèäåíòà Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ». Ïðåçèäåíò ââàæàâñÿ íàéâèùîþ 
ïîñàäîâîþ îñîáîþ Óêðàїíñüêîї äåðæàâè і ãëàâîþ âèêîíàâ÷îї âëàäè;

 ôîðìóâàííÿ íåçàëåæíîї ñóäîâîї âëàäè øëÿõîì ïåðåáóäîâè ñóäîâîї ñèñ-
òåìè.
Ó ðåçóëüòàòі ðåôîðìóâàííÿ âëàäè â Óêðàїíі âèíèêëè íîâі ñòðóêòóðè òà 

іíñòèòóöії: Íàöіîíàëüíèé áàíê, Àäìіíіñòðàöіÿ Ïðåçèäåíòà, ìіñöåâі àäìіíі-
ñòðàöії. Ó ãðóäíі 1993 ð. áóëî óõâàëåíî Çàêîí «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó â 
Óêðàїíі». Íà äåðæàâíó ñëóæáó ïîêëàäàëàñÿ âåëèêà âіäïîâіäàëüíіñòü çà 
çáåðåæåííÿ ñòàáіëüíîñòі â äåðæàâі, ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí, åôåêòèâíå 
ôóíêöіîíóâàííÿ äåðæàâíîãî îðãàíіçìó.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì äåðæàâîòâîðåííÿ áóëè çàõîäè ç ôîðìóâàííÿ 
çáðîéíèõ ñèë і ðåîðãàíіçàöії îðãàíіâ áåçïåêè: ðåãóëþâàëèñÿ Çàêîíàìè Óê-

ðàїíè «Ïðî Çáðîéíі ñèëè Óêðàїíè» 
âіä 6 ãðóäíÿ 1991 ð. òà «Ïðî Ñëóæáó 
áåçïåêè Óêðàїíè» âіä 25 áå  ðåçíÿ 
1992 ð. Äî ñôåðè êîìïåòåíöії îñ-
òàííüîї íàëåæàëè: çàõèñò äåðæàâ-
íîãî ñóâåðåíіòåòó, êîíñòèòóöіéíîãî 
ëàäó, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі, 
íàóêîâî-òåõíі÷íîãî òà îáîðîííîãî 
ïîòåíöіàëó Óêðàїíè, áîðîòüáà ç îð-
ãàíіçîâàíîþ çëî÷èííіñòþ ó ñôåðі 
óïðàâëіííÿ é åêîíîìіêè, ñîöіàëüíèé 
êîíòðîëü, іíôîðìàöіéíî-ïñèõîëî-
ãі÷íà áåçïåêà ãðîìàäÿí Óêðàїíè, 
іíôîðìàöіéíà ïðîòèäіÿ ïîëіòè÷íіé 
äåçіíôîðìàöії.

Українські військові на Софійському 
майдані в Києві під час урочистого мітингу 

складають присягу на вірність Україні. 
Київ. 19 січня 1992 р. Фото УКРІНФОРМ
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Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè âіä 19 æîâòíÿ 1993 ð. «Ïðî âîєííó 
äîêòðèíó Óêðàїíè» îêðåñëþâàëà îäèí ç íàïðÿìіâ ñòðàòåãії ìіæäåðæàâ-
íèõ âіäíîñèí: âîíà ìàëà ÷іòêî âèçíà÷åíèé îáîðîííèé õàðàêòåð.

 Як відзначали пізніше експерти, перша редакція Воєнної доктрини грішила ба-
гатьма термінологічними, понятійними і смисловими некоректностями. Та попри 
все, у документі було чітко сформульовано визначальні напрями політики без-

пеки України: без’ядерність і позаблоковий статус, і саме в цьому полягала роль першої 
редакції Воєнної доктрини України.

В. Антонець, генерал-полковник запасу, командувач 
Військово-Повітряних сил України в 1993–1996 рр.

?  Оцініть основні положення воєнної доктрини – без’ядерність і позаблоковий 
 статус – з позиції правильного (або помилкового) вибору України у формуванні своєї 
військової стратегії в перші роки незалежності.

2. Повернення кримських татар на історичну батьківщину
 Повернення кримських татар, яке почалося наприкінці 1970-х рр., набирало дина-

міки. 1979 р. у Криму мешкало 5 тис. кримських татар, 1988 р. – 17,5 тис., 1989 р. – 
38 тис.; 1998 р. – 259 тис. кримських татар і 3,8 тис. вірмен, болгар, греків, німців.

Âіäïîâіäíî äî Äåêëàðàöії Âåðõîâíîї Ðàäè ÑÐÑÐ «Ïðî âèçíàííÿ íåçàêîí-
íèìè і çëî÷èííèìè ðåïðåñèâíèõ àêòіâ ïðîòè íàðîäіâ, ïіääàíèõ íàñèëü-
íèöüêîìó ïåðåñåëåííþ, і ïðî çàáåçïå÷åííÿ їõíіõ ïðàâ» áóëî óõâàëåíî 
ðіøåííÿ ïðî âèäіëåííÿ 8400 çåìåëüíèõ äіëÿíîê äëÿ êðèìñüêèõ òàòàð.

Перші кроки повернення кримських татар додому. 
Поч. 1990-х рр. Фото О. Клименка

?  Чому, на вашу думку, кримські татари показували фотографу свої паспорти?

Ïіê ïîâåðíåííÿ ïðèïàâ íà ïî÷àòîê 1990-õ ðð. Öåé ïðîöåñ ìàâ ñòèõіéíèé 
õàðàêòåð і ïðèçâіâ äî çàãîñòðåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì. Êðèìñüêîòàòàðñüêіé 
ãðîìàäі ïîñòіéíî äîâîäèëîñÿ ñòèêàòèñÿ іç ÷èñëåííèìè ïåðåïîíàìè: òðóäíî-
ùàìè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì, ôàêòè÷íîþ çàáîðîíîþ ïîâåðòàòèñÿ íà êî-
ëèøíі ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, îòðèìàííÿì äëÿ ðîçñåëåííÿ äіëÿíîê ó ïîãàíî 
îáëàøòîâàíèõ ðàéîíàõ, ñóòè÷êàìè ç ìіñöåâèìè æè òåëÿìè, àíòèòàòàð-
ñüêîþ ïðîïàãàíäîþ, ïîãðîìàìè, çàãàëüíîþ êðèìіíîãåííîþ ñèòóàöієþ ó 
Êðèìó. Òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè ñàìîçàõîïëåíü êðèìñüêèìè òàòàðàìè çåìåëü-
íèõ äіëÿíîê, ùî ïðèçâîäèëî äî ïіäâèùåííÿ ìіæåòíі÷íîї íàïðóãè íà ïіâ-
îñòðîâі òà äî ñóòè÷îê іç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè.

Ç ïîâåðíåííÿì íà ïіâîñòðіâ îäíèì ç ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü êðèìñüêî-
òàòàðñüêîãî íàöіîíàëüíîãî ðóõó ñòàëî âіäðîäæåííÿ äóõîâíîї êóëüòóðè òà 
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ïіäãîòîâêà êàäðіâ âëàñíîї іíòåëіãåíöії. Іç öієþ ìåòîþ ñòâîðþâàëèñÿ äî-
øêіëüíі çàêëàäè é ñåðåäíі øêîëè, çäіéñíþâàëèñÿ çàõîäè іç çàïðîâàäæåííÿ 
âèâ÷åííÿ êðèìñüêîòàòàðñüêîї ìîâè ÿê îáîâ’ÿçêîâîãî ïðåäìåòà àáî ÿê ôà-
êóëüòàòèâó. Áóëî îðãàíіçîâàíî öіëó ìåðåæó êðèìñüêîòàòàðñüêèõ óñòàíîâ.

 Попри всі складнощі, що супроводжували повернення репатріантів, передовсім 
кримських татар, слід зазначити, що умови цього повернення були більш сприят-
ливими, порівняно з аналогічними процесами в Росії, і у соціально-економічному, 

і в етнокультурному, а ще більше – в суспільно-політичному аспектах. Упродовж останніх 
двох десятиліть кримськотатарська спільнота розглядалася урядами України як рівно-
правний (хоч і доволі проблемний) політичний партнер.

Л. Якубова, історикиня

?  Чому, на вашу думку, повернення кримських татар супроводжувалося складно-
щами? Оцініть ситуацію з позиції української влади / репатріантів / місцевого насе-
лення Криму. Пригадайте, які ще депортовані народи, крім кримських татар, отримали 
змогу повернутися додому. Чому в публічному просторі проблема їх повернення не 
поставала з такою гостротою?

3. Адміністративно-політичний статус Криму
 На півострові сформувалося кілька політичних сил, які мали відмінні погляди на 

проблему українсько-кримських відносин. Сили проросійської орієнтації відстою-
вали ідею незалежної Кримської держави, яка б будувала відносини з Україною на 

договірній основі. Меджліс кримськотатарського народу наполягав на створенні націо-
нальної автономії кримськотатарського народу у складі України. Дехто з політиків вважав 
помилковим відновлення автономії і хотів бачити Крим у статусі області.

С. Падалка, історик

?  Прокоментуйте ситуацію, що склалася в Криму на початку 1990-х рр. Аргумен-
туйте свою позицію з погляду різних політичних сил. Яким є ваше бачення проблеми?

Âіäñóòíіñòü єäèíîї ñòðàòåãії ðîçâèòêó Êðèìó ÿê ñêëàäîâîї Óêðàїíè, íà-
ÿâíіñòü ÷èñëåííèõ ïðîáëåì, ùî íåìèíó÷å âèíèêàëè â ïðîöåñі ïîâåðíåííÿ 
êðèìñüêèõ òàòàð, âòðó÷àííÿ Ðîñії ó âíóòðіøíі ñïðàâè Óêðàїíè – óñå öå 
ñïðè÷èíÿëî çàãîñòðåííÿ âіäíîñèí êðèìñüêîї ïîëіòè÷íîї åëіòè ç óêðàїíñüêîþ 
âëàäîþ, ùî ïðîÿâèëîñÿ â íàñòóïíі ðîêè â ÷èñëåííèõ ïðîòèñòîÿííÿõ.

29 êâіòíÿ 1992 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà Çàêîí «Ïðî ñòàòóñ 
Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì», ÿêèé âèçíà÷àâ Êðèìñüêó îáëàñòü ÿê àâòîíîìíó 
ñêëàäîâó ÷àñòèíó Óêðàїíè. Öåé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé äîêóìåíò âèêëèêàâ 
êðèòèêó â ñåðåäîâèùі êðèìñüêèõ ïðîðîñіéñüêèõ ïîëіòè÷íèõ ñèë і ïðèçâіâ äî 
ïîäàëüøîї áîðîòüáè ó ïðàâîâîìó ïîëі ìіæ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ÀÐÊ і Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ Óêðàїíè. Ïàðëàìåíò Êðèìó óõâàëþâàâ ÷èñëåííі äîêóìåíòè, ùî ïîçèöіî-
íóâàëè äåðæàâîòâîð÷і íàìіðè êðèìñüêîї âëàäè, íàòîìіñòü ïàðëàìåíò Óêðàїíè 
âèìàãàâ їõ ñêàñóâàííÿ ç îãëÿäó íà íåâіäïîâіäíіñòü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

1993 ð. âіäçíà÷èâñÿ ÷åðãîâèì ïðîòèñòîÿííÿì: öåíòð ïîëіòè÷íîї êîíôðîí-
òàöії Ðîñії ç Óêðàїíîþ ïåðåìіñòèâñÿ ó ïëîùèíó ïðîáëåìè ×îðíîìîðñüêîãî 
ôëîòó. Ðîñіÿ ïðàãíóëà çáåðåãòè ïіä ñâîєþ þðèñäèêöієþ ôëîò íà ×îðíîìó 
ìîðі ç óñієþ ñèñòåìîþ êîìóíіêàöіé. Ç îáðàííÿì 30 ñі÷íÿ 1993 ð. íà ïîñàäó 
Ïðåçèäåíòà ÀÐÊ ïðîðîñіéñüêè íàëàøòîâàíîãî àäâîêàòà Þ. Ìåøêîâà äії 
êðèìñüêèõ ñåïàðàòèñòіâ ùå áіëüøå àêòèâіçóâàëèñÿ.

17 áåðåçíÿ 1995 ð. ÂÐ Óêðàїíè óõâàëèëà ïàêåò çàêîíіâ і ïîñòàíîâ, ùî 
ïîñòóïîâî äîçâîëèëè âðåãóëþâàòè âіäíîñèíè ç Êðèìîì òà äîñÿãòè äîòðè-
ìàííÿ çàêîíіâ Óêðàїíè. Êðіì òîãî, áóëî àíóëüîâàíî ïîñàäó Ïðåçèäåíòà 
Ðåñïóáëіêè Êðèì.

Ç óõâàëåííÿì 28 ÷åðâíÿ 1996 ð. Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàâåðøèâñÿ ïðî-
öåñ îôîðìëåííÿ ïîëіòèêî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí Óêðàїíè òà Êðèìó.
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4. Суспільно-політичне життя
Ïîëіòè÷íà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі â ïåðøі ðîêè íåçàëåæíîñòі çàëèøàëàñÿ íà-

ïðóæåíîþ. Íîâà âëàäà, ïðîãîëîñèâøè ïðîãðàìíі îðієíòèðè ñâîєї ïîëіòèêè, 
íà ïðàêòèöі âèÿâèëàñÿ íå ãîòîâîþ øâèäêî òà ÿêіñíî ïîäîëàòè åêîíîìі÷íі 
òðóäíîùі, ùî äіñòàëèñÿ ó ñïàäîê Óêðàїíі ïіñëÿ ãîðáà÷îâñüêîї ïåðåáóäîâè.

Äåðæàâíå áóäіâíèöòâî íåçàëåæíîї Óêðàїíè áóëî óñêëàäíåíå âіäñóòíіñòþ 
âіäïîâіäíîї çàêîíîäàâ÷îї áàçè. Íà ÷àñ ïіäãîòîâêè ïðîåêòó íîâîї Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè ÷èííîþ çàëèøàëàñÿ Êîíñòèòóöіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð., і, âіäïîâіäíî, 
ëåâîâó ÷àñòêó äіÿëüíîñòі ïàðëàìåíòó áóëî ñïðÿìîâàíî íà âíåñåííÿ ÷èñëåí-
íèõ çìіí äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ç ìåòîþ îïòèìіçàöії ñòðóêòóðè âëàäè 
ó ÷åðâíі 1991 ð. Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà êîíöåïöіþ íîâîї Êîíñòèòóöії. 
Îäíàê êîíñòèòóöіéíèé ïðîöåñ çàòÿãíóâñÿ íà ï’ÿòü ðîêіâ.

 З ухвалених упродовж 1990–1995 рр. понад 600 законів більше ніж 300 вносили 
зміни й доповнення до чинного законодавства.

 Практично скрізь на пострадянському просторі єдиною силою, що мала навички 
організації та державного управління, виявилася та частина партійно-державної 
номенклатури, яка своєчасно перехопила ініціативу у національних і демократич-

них рухів або навіть стала їх часткою. Переважна більшість державних структур, створе-
них у радянські часи, просто трансформувалася у «нові», залишаючись радянськими за 
стилем і методами керування.

Г. Касьянов, історик

?  У яких умовах відбувалося формування інститутів влади в незалежній Україні?

 Упродовж перших п’яти років незалежності в Україні змінилося шість урядів: уряд 
В. Фокіна (квітень 1991 р. – жовтень 1992 р.), уряд В. Симоненка (1992), уряд Л. Кучми 
(жовтень 1992 р. – вересень 1993 р.), уряд Ю. Звягільського (1993), уряд В. Масола 

(1994–1995), уряд Є. Марчука (1995–1996).

 1. Ознайомтеся зі складом та діяльністю одного з вищеперерахованих урядів. 
2. Схарактеризуйте, як позначилася діяльність уряду, який ви досліджуєте, на 
житті пересічних громадян. 3. Проаналізуйте склад уряду за професійною і гро-

мадсько-політичною діяльністю та спробуйте сформувати колективний портрет уря-
довця перших років незалежності. 4. Сформулюйте своє розуміння плинності кадрів на 
посаді прем’єр-міністра України.

Åêîíîìі÷íà êðèçà, ÿêó íå âäàëîñÿ çóïèíèòè æîäíîìó ç óðÿäіâ, çàãî-
ñòðþâàëà ñîöіàëüíі ïðîáëåìè, âèêëèêàëà ïðîòèñòîÿííÿ ìіæ âëàäîþ òà 
ðîáіòíè÷èìè êîëåêòèâàìè.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1992 ð. ñòðàéêîâі ïðîòåñòè ñòàëè çâè÷íîþ ïðàêòèêîþ 
 âèñëîâëåííÿ ðîáіòíèêàìè íåâäîâîëåííÿ ùîäî äіé âëàäè ó ðîçâ’ÿçàííі ñî-
öіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì. Ðîáіòíè÷èé ðóõ öüîãî ïåðіîäó íàáóâ îðãà-
íіçàöіéíîãî îôîðìëåííÿ: âèíèêëè Ïðîôñïіëêà ïðàöіâíèêіâ âóãіëüíîї 
ïðîìèñëîâîñòі, Íåçàëåæíà ïðîôñïіëêà ãіðíèêіâ Óêðàїíè, Íåçàëåæíà ïðîô-
ñïіëêà ãіðíèêіâ Äîíáàñó òà іí. Ó 1993 ð. ñòðàéêóâàëè ïîíàä 200 ïіäïðè-
єìñòâ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè. Ïіä ÷àñ ñòðàéêіâ, êðіì åêîíîìі÷íèõ, 
çâó÷àëè é ïîëіòè÷íі âèìîãè.

 Економічні збитки від страйку тільки у вугільній промисловості склали 453 млрд крб, а 
підприємства втратили 70 млрд крб прибутку. Політичні наслідки: рішення Верхов-
ної Ради про проведення дострокових виборів Верховної Ради (у березні 1994 р.) 

та виборів Президента України (у червні 1994 р.).

1994 ð. âіäçíà÷èâñÿ áîðîòüáîþ çà âëàäó. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè äðóãîãî 
ñêëèêàííÿ îáèðàëàñÿ äîñòðîêîâî çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ (àáñîëþòíîї 
áіëüøîñòі), àëå â óìîâàõ áàãàòîïàðòіéíîñòі. Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü êàíäèäà-
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òіâ-ïàðòіéöіâ âèñóâàëàñÿ íå ïàðòіÿìè, à òðóäîâèìè êîëåêòèâàìè. Îñêіëüêè 
çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøîãî і äðóãîãî òóðіâ áóëî îáðàíî ëèøå 405 íàðîäíèõ 
äåïóòàòіâ, äîâåëîñÿ ïðîâîäèòè â îêðåìèõ îêðóãàõ äîäàòêîâî òðåòіé і íàâіòü 
÷åòâåðòèé òóðè.

 Сутність мажоритарної виборчої системи полягає в тому, що депутатські 
місця в кожному окрузі дістаються кандидатові, який зібрав встановлену біль-
шість голосів, а інші кандидати, як і політичні сили, які не набрали потрібної кіль-

кості голосів, залишаються непредставленими в органах влади.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøîãî і äðóãîãî òóðіâ âèáîðіâ áіëüøіñòü äåïóòàòñüêîãî 
êîðïóñó ñêëàäàëè ïîçàïàðòіéíі äåïóòàòè – 227; Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Óêðà-
їíè íàðàõîâóâàëà 90 äåïóòàòіâ, Íàðîäíèé ðóõ Óêðàїíè – 20, Ñåëÿíñüêà 
ïàðòіÿ Óêðàїíè – 19, Ñîöіàëіñòè÷íà ïàðòіÿ Óêðàїíè – 15, Óêðàїíñüêà ðåñ-
ïóáëіêàíñüêà ïàðòіÿ – 11. Ãîëîâîþ Âåðõîâíîї Ðàäè îáðàëè Î. Ìîðîçà.

Íà âèáîðè Ïðåçèäåíòà â 1994 ð. áàëîòóâàëîñÿ 11 ïðåòåíäåíòіâ, óòіì êàí-
äèäàòàìè áóëî çàðåєñòðîâàíî ñіì îñіá: Ë. Êðàâ÷óê, Ë. Êó÷ìà, Î. Ìîðîç, 
Â. Ëàíîâèé, Â. Áàáè÷, І. Ïëþù, Ï. Òàëàí÷óê. Ó ïåðøîìó òóðі íіõòî íå íà-
áðàâ áіëüøå ïîëîâèíè ãîëîñіâ. Ó äðóãîìó òóðі ïåðåìîãó çäîáóâ Ë. Êó÷ìà.

5. Особливості формування багатопартійності в Україні
Ó 1994 ð. â Óêðàїíі íà ìîìåíò âèáîðіâ íàëі÷óâàëîñÿ ïîíàä äâà äåñÿòêè 

ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ïðîòå æîäíà ç íèõ íå ìàëà çàãàëüíîóêðàїíñüêîãî âïëèâó. 
Âèáîðè 1994 ð. ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî óêðàїíñüêі ïàðòії íå ãîòîâі äî ïðîâå-
äåííÿ øèðîêîìàñøòàáíèõ âèáîð÷èõ êàìïàíіé. Ç 14 ïàðòіé, ïðåäñòàâëåíèõ 
íà òîé ÷àñ ó ïàðëàìåíòі, ëèøå øіñòü îôіöіéíî âèñóíóëè ñâîїõ êàíäèäàòіâ.

Íàé÷èñëåííіøèìè íà ìîìåíò âèáîðіâ áóëè ïàðòії «ëіâîãî» ñïåêòðà: Êî-
ìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Óêðàїíè (âіäíîâëåíà 1993 ð.), Ñîöіàëіñòè÷íà ïàðòіÿ 
Óêðàїíè, Ñåëÿíñüêà ïàðòіÿ Óêðàїíè. Ó ñі÷íі 1994 ð. âîíè îá’єäíàëèñÿ 
â  çàãàëüíó âèáîð÷ó ïëàòôîðìó. Äðóãó ãðóïó çà âïëèâîì ñêëàäàëè ïàðòії 
íàöіîíàë-äåìîêðàòè÷íîãî íàïðÿìó: Ðóõ, Óêðàїíñüêà ðåñïóáëіêàíñüêà ïàð-
òіÿ, Äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ Óêðàїíè òà Êîíãðåñ óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ. 
Äî òðåòüîї ãðóïè óâіéøëè ïàðòії äåìîêðàòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ: Ïàðòіÿ 
 äåìîêðàòè÷íîãî âіäðîäæåííÿ Óêðàїíè, Ëіáåðàëüíà ïàðòіÿ Óêðàїíè.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Визначте хронологічну послідовність подій: ухвалення За-
кону «Про громадянство України», позачергові вибори до Верховної Ради, по-
літичні страйки робітників, ухвалення воєнної доктрини.

Інформаційну. 1. Схарактеризуйте державотворчий розвиток України. 2. На-
звіть партії, що були активними гравцями в політичному просторі України. До 
якого напряму належала кожна з них?

Логічну. Чому, на вашу думку, у період незалежності економічні зміни значно 
відставали від політичних?

Просторову. Яку інформацію з тексту параграфа зафіксовано на карті 7 
(с. 221)? Які події першої половини 1990-х рр., на вашу думку, варто було б про-
ілюструвати на карті? Чому?

Мовленнєву. Схарактеризуйте процес формування адміністративно-полі-
тичного статусу Криму.

Аксіологічну. Проаналізуйте, з якими проблемами довелося зіткнутися дер-
жавотворцям у перші роки незалежності. Сформулюйте своє розуміння пріори-
тетів розвитку України в той час.
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 §  31. Практичне заняття 5. Основний закон України: 
умови створення та аналіз основних положень

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відеоскрайбінг «Як створюються Консти-
туції». Чи була ця інформація для вас корисною, що нового дізналися? Сформулюйте 
основні етапи конституційного процесу.

1. Як відбувався процес створення Конститу-
ції незалежної держави?

1. Прочитайте уривок з дослідження. Чи вдалося 
вам визначити, про які події розповідає автор?

Ïåðøèé åòàï âåäå ñâіé ïî÷àòîê âіä Äåêëàðà-
öії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè, ïðèéíÿ-
òîї Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ 16 ëèïíÿ 
1990 ð. Ó öüîìó іñòîðè÷íîãî çíà÷åííÿ äîêóìåíòі 
çíàéøëè âіäîáðàæåííÿ çìіñò òà îñíîâíі ïðèí-
öèïè äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó Óê ðàїíè. Ç ïðè-
éíÿòòÿì Äåêëàðàöії òåðìіí «Óêðàїíà» çäîáóâ 
îôіöіéíîãî çàñòî ñóâàííÿ, à ñàìà Äåêëàðàöіÿ 
ñòàëà îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáêè і ïðèéíÿòòÿ Àêòà 
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè, à ïîòіì – і 
íîâîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Äðóãèé åòàï îõîïëþє ïåðіîä äіÿëüíîñòі ïåð-
øîї Êîíñòèòóöіéíîї êîìіñії ç ðîçðîáêè ïðîåêòó 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè 1996 ð. Âіí ðîçïî÷àâñÿ ùå 
çà ðàäÿíñüêîї âëàäè. Ó æîâòíі 1990 ð. Âåðõîâ  íà 
Ðàäà ÓÐÑÐ ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó «Ïðî Êîìіñіþ ïî 
ðîçðîáöі íîâîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ». 
Її î÷îëèâ òîäіøíіé Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè ÓÐÑÐ Ë. Ì. Êðàâ÷óê. Ó ñі÷íі 1991 ð. 
ç’ÿâèâñÿ ïіäãîòîâëåíèé ðîáî÷îþ ãðóïîþ öієї Êîìіñії ïåðøèé âàðіàíò êîíöåïöії íî-
âîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. Äіÿëüíіñòü Êîìіñії áóëà ñêîðåãîâàíà ïіñëÿ ðîçâàëó ÑÐÑÐ, 
ãðóäíåâîãî 1991 ð. Âñåóêðàїíñüêîãî ðåôåðåíäóìó і îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè. 
Êîìіñіþ î÷îëèëè äâà ñïіâãîëîâè – Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè І. Ñ. Ïëþù і ïåðøèé 
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè Ë.  Ì. Êðàâ÷óê. Ðîáî÷à ãðóïà öієї Êîìіñії íàïðàöþâàëà іíøèé 
ïðîåêò Êîíöåïöії íîâîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ÿêèé áóâ îïðèëþäíåíèé ó 1992 ð. Çà 
öèì ïðîåêòîì Óêðàїíà âèçíàâàëàñÿ ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ. 
Ïðåçèäåíò ìàâ ñòàòóñ íå òіëüêè ãëàâè äåðæàâè, à é ãëàâè âèêîíàâ÷îї âëàäè. Çà-
ìіñòü îäíîïàëàòíîї Âåðõîâíîї Ðàäè ïðîïîíóâàëèñÿ äâîïàëàòíі Íàöіîíàëüíі Çáîðè. 
Ïåðåäáà÷àëîñÿ çàêðіïèòè äâі ôîðìè âëàñíîñòі – ïóáëі÷íó і ïðèâàòíó. Ôóíêöії ìіñ-
öåâèõ ðàä áóëè îáìåæåíі òіëüêè ïèòàííÿìè ìіñöåâîãî і ðåãіîíàëüíîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Äðóãèé ïðîåêò Êîíöåïöії íå áóâ ñïðèéíÿòèé íі òåîðієþ, íі ïðàêòèêîþ… 
Ó 1993 ð. ïåðøà Êîíñòèòóöіéíà êîìіñіÿ ïðèïèíèëà ñâîþ äіÿëüíіñòü.

Òðåòіé åòàï ïîâ’ÿçàíèé ç äіÿëüíіñòþ äðóãîї Êîíñòèòóöіéíîї êîìіñії, óòâîðåíîї 
âіäïîâіäíî äî ïîñòàíîâè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè âіä 20 âåðåñíÿ 1994 ð. ßêùî 
ïåðøà Êîìіñіÿ áóëà îðãàíîì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, òî äðóãà ìàëà ñòàòóñ òèì-
÷àñîâîãî çàãàëüíîäåðæàâíîãî îðãàíó. Öþ Êîìіñіþ î÷îëþâàëè äðóãèé Ïðåçèäåíò 
Óêðàїíè Ë. Ä. Êó÷ìà і Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè Î. Î. Ìîðîç. Äіÿëüíіñòü öієї 
Êîìіñії âèÿâèëàñÿ íå ìåíø êîíôðîíòàöіéíîþ, íіæ ïîïåðåäíüîї. Ùîá âèéòè ç òó-
ïèêîâîї ñèòóàöії, Ë. Ä. Êó÷ìà і Î. Î. Ìîðîç ó ÷åðâíі 1995 ð. ïіäïèñàëè òàê çâàíèé 
Êîíñòèòóöіéíèé äîãîâіð ç ðі÷íèì ñòðîêîì äії. Àëå é ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ Äîãîâîðó 
î÷іêóâàíîї êîíñîëіäàöії ìіæ ãіëêàìè âëàäè íå íàñòàëî. Çà öèõ îáñòàâèí ç іíіöіà-
òèâè Ë. Ä. Êó÷ìè áóëî óòâîðåíî єäèíó ðîáî÷ó ãðóïó Êîíñòèòóöіéíîї êîìіñії, ÿêà 
ïіäãîòóâàëà íîâèé ïðîåêò Êîíñòèòóöії Óêðàїíè íà áàçі Êîíñòèòóöіéíîãî äîãîâîðó. 
Äî öüîãî ïðîöåñó äîëó÷èëàñÿ óçãîäæóâàëüíà êîìіñіÿ. Äîîïðàöüîâàíèé çà ó÷àñòþ 

 §  31. 

Закон України «Про прийняття 
Конституції України і введення 

ї ї в дію». 28 червня 1996 р.
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öієї êîìіñії ïðîåêò áóâ ðîçãëÿíóòèé íà îñòàííüîìó çàñіäàííі Êîíñòèòóöіéíîї êî-
ìіñії 11 áåðåçíÿ 1996 ð. і íàäіñëàíèé ç âèñëîâëåíèìè çàóâàæåííÿìè òà ïðîïîçèöі-
ÿìè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

×åòâåðòèé åòàï – öå åòàï áåçïîñåðåäíüîãî ïðèéíÿòòÿ ÷èííîї Êîíñòèòóöії Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè. Íà öüîìó åòàïі Êîíñòèòóöіéíà êîìіñіÿ äî âіäïîâіäíîї äі-
ÿëüíîñòі íå äîëó÷àëàñÿ. Ó êâіòíі 1996 ð. Ïàðëàìåíò óòâîðèâ âëàñíó Òèì÷àñîâó 
ñïåöіàëüíó êîìіñіþ ÿê ãîëîâíèé îðãàí ç äîîïðàöþâàííÿ ïðîåêòó Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè. Ñàìå ç ïîäàííÿ öієї êîìіñії 4 ÷åðâíÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ áóëî ïðèéíÿòî 
ïðîåêò Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ó ïåðøîìó ÷èòàííі. À ïîòіì їé äîâåëîñÿ âèòðèìàòè 
íàïðóãó áåçñîííîї íî÷і ç 27 íà 28 ÷åðâíÿ. Çíàõîäÿ÷èñü ïіä çàãðîçîþ ðîçïóñêó, 
äåïóòàòè ïðîøòàìïóâàëè ñïіðíі ïîëîæåííÿ ïðîåêòó.

Þ. Øåìøó÷åíêî, ó÷åíèé

?  1. Складіть план тексту. 2. Синхронізуйте опис згаданих у тексті подій з реаліями 
політичного, економічного, суспільного розвитку України. 3. Сформулюйте висновок 
про наявність (або відсутність) впливів політичного повсякдення на процес творення 
Конституції України.

 Конституційний договір – це політико-правова угода між Верховною Радою 
України та Президентом України про основні засади організації й функціо -
нування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до 

 ухвалення нової Конституції України. Мета укладення – уникнення неузгодженостей 
між чинними нормами Конституції (Основного закону) України і нормами Закону «Про 
державну владу і місцеве самоврядування в Україні» та введення цього Закону в систему 
правових актів, що визначають конституційний лад України.

?  Поміркуйте, які причини укладення Конституційного договору. Синхронізуйте цей 
документ з етапами творення Конституції України.

2. Об’єднайтеся у дві групи й ознайомтеся з поглядами дослідників щодо процесу 
творення Конституції напередодні її ухвалення.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè 5 òðàâíÿ 1996 ðîêó ñôîðìóâàëà ç ïðåäñòàâíèêіâ äåïóòàò-
ñüêèõ ãðóï òà ôðàêöіé Òèì÷àñîâó ñïåöіàëüíó êîìіñіþ äëÿ äîîïðàöþâàííÿ ïðîåêòó 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè… Äî ïðèéíÿòîãî 4 ÷åðâíÿ ó ïåðøîìó ÷èòàííі ïðîåêòó íàäіé-
øëî 1932 çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèöії… Íàâêîëî ïèòàíü ðîçïîäіëó ïîâíîâàæåíü ìіæ 
ãіëêàìè âëàäè, ïðîáëåìè âëàñíîñòі, äåðæàâíîї ñèìâîëіêè, ñòàòóñó ðîñіéñüêîї ìîâè 
і ñòàòóñó Ðåñïóáëіêè Êðèì âèíèêëè íàéáіëüøі äèñêóñії. Âåðõîâíà Ðàäà óòâîðèëà 
îêðåìі ðîáî÷і ãðóïè ç óçãîäæåííÿ êîæíîãî ç öèõ ïèòàíü.

Ãîëîñóâàííÿ ïî îêðåìèõ ïèòàííÿõ ïðîõîäèëî äóæå ñêëàäíî. Ó öіé ñèòóàöії 
Ðàäà íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè і Ðàäà ðåãіîíіâ ðåêîìåíäóâàëè Ïðåçèäåíòó 
Óêðàїíè îãîëîñèòè ðåôåðåíäóì ïðî çàòâåðäæåííÿ Îñíîâíîãî çàêîíó â ðåäàêöії 
ïðîåêòó, ïіäãîòîâëåíîãî êîíñòèòóöіéíîþ êîìіñієþ òà âèíåñåíîãî íà ðîçãëÿä Âåð-
õîâíîї Ðàäè. Öÿ ðåäàêöіÿ ïåðåäáà÷àëà äâîïàëàòíó ñòðóêòóðó ïàðëàìåíòó é ïåðå-
éìåíóâàííÿ â Íàðîäíі çáîðè. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè âèäàâ 26 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó Óêàç 
ïðî âèíåñåííÿ 25 âåðåñíÿ 1996 ðîêó íà âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì ïðîåêòó Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè.

Ç îãëÿäó íà öå Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ïðèéìàє ðіøåííÿ ïðàöþâàòè â ðåæèìі 
îäíîãî çàñіäàííÿ äîòè, äîêè ðîáîòà íàä ïðîåêòîì Êîíñòèòóöії íå áóäå çàâåðøåíà. 
28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó î 9 ãîäèíі 18 õâèëèí Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè 321 ãîëîñîì 
«çà» (ïðè 45 – «ïðîòè», 12 – «óòðèìàëèñü» òà 17 – «íå ãîëîñóâàëè») ïðèéíÿëà 
Êîíñòèòóöіþ Óêðàїíè.

Ì. Îðçіõ, À. Єçåðîâ, óêðàїíñüêі ïðàâîçíàâöі

Êîíñòèòóöіÿ ìàëà áàãàòî êîìïðîìіñíèõ ôîðìóëþâàíü і íàâіòü äåÿêі ëîãі÷íі íå-
óçãîäæåíîñòі. Ó íіé іñíóâàëè ëàêóíè, äîïóùåíі âèïàäêîâî àáî ñâіäîìî. Âîíè 
óòðóäíþâàëè êîðèñòóâàííÿ Îñíîâíèì çàêîíîì àáî ïðèïóñêàëè ðіçíå òëóìà÷åííÿ 
éîãî. Ïðîòå íåäîñêîíàëіñòü òåêñòó, îïðàöüîâàíîãî â ãîñòðіé ïîëіòè÷íіé áîðîòüáі, 
íå ïіäâàæóє äîëåíîñíîãî çíà÷åííÿ Êîíñòèòóöії. Âîíà óïîðÿäêóâàëà ïîëіòè÷íå 
æèòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó â ïåðåõіäíó äîáó êàðäèíàëüíèõ çðóøåíü…
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Ó ïîëіòè÷íіé áîðîòüáі, ÿêà òðèâàëà, íîðìè Êîíñòèòóöії íå çàäîâîëüíèëè ïîâ-
íіñòþ íіêîãî. Êåðіâíèöòâî ÊÏÓ íå âêëþ÷èëî äâàäöÿòü ÷ëåíіâ ñâîєї ïàðëàìåíòñüêîї 
ôðàêöії, ÿêі ïіäòðèìàëè ïðèéíÿòòÿ Îñíîâíîãî çàêîíó, äî ïàðòіéíîãî âèáîð÷îãî 
ñïèñêó íà íàñòóïíèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. Ë. Êó÷ìà âêëþ÷èâ âèìîãó ðåâіçії 
äåÿêèõ ñòàòåé Êîíñòèòóöії 1996 ð. äî ñâîєї ïåðåäâèáîðíîї ïðîãðàìè íà ÷åðãîâèõ ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîðàõ… Êîíñòèòóöіÿ 1996 ð. âèçíà÷èëà ïåâíі ïðàâèëà ãðè äëÿ áî-
ðîòüáè ïîëіòè÷íèõ ñèë, ÿêі âіäáèâàëè іíòåðåñè ðіçíèõ êіë óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.

Â. Ãîëîâêî, Ñ. Êóëü÷èöüêèé, Ë. ßêóáîâà, іñòîðèêè

Ïîëіòè÷íі äіÿ÷і Óêðàїíè â öіé ñèòóàöії ñïðîìîãëèñÿ ïåðåñòóïèòè ÷åðåç âëàñíі 
ïåðåêîíàííÿ òà àìáіöії… Ðîáîòà íàä ïðîåêòîì Êîíñòèòóöії, ÿêèé äіñòàâ ïåðå-
ïóñòêó â æèòòÿ, òðèâàëà ìàéæå äâà ðîêè. Äëÿ öüîãî çíàäîáèëèñÿ ñïðàâäі òèòà-
íі÷íі çóñèëëÿ, çäàòíіñòü äî êîìïðîìіñó, óñâіäîìëåíà âіäïîâіäàëüíіñòü çà äîëþ 
êðàїíè òà íàðîäó, çà ñóñïіëüíèé ñïîêіé.

Â. Ëèòâèí, іñòîðèê

?  1. Опрацюйте тексти за методом «Надайте мені заключне слово». Оберіть для 
себе найважливіші фрагменти і запишіть на аркуші паперу. На зворотному боці на-
пишіть коментарі: Які думки викликав текст? Чому це важливо? Що в ньому сум-
нівного? 2. Прочитайте записані коментарі. Порівняйте свою позицію з коментарями 
однокласників з вашої групи, а також з висновками, яких дійшли ваші колеги з іншої 
групи. 3. Чи є, на вашу думку, переконливим твердження щодо оцінки процесу ухва-
лення Конституції України?

2. Характеристика Конституції України 1996 року
1. Ознайомтеся з Преамбулою Конституції України 1996 р. за кодом чи поси-

ланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/
stru#Stru та опрацюйте текст за системою запитань: Хто? Що? Коли? Де? 
Чому? Як? Які основні ідеї розкриває Преамбула Конституції України 1996 р.? 
Які зміни в республіці можна простежити за змістом преамбул до Основного 
закону 1978 і 1996 рр.?

2. Ознайомтеся зі структурою Конституції України 1996 р. за кодом чи посиланням із 
завдання 1. Проаналізуйте, у яких розділах Конституції України визначено базові прин-
ципи організації вищих органів держави та місцевого самоврядування, їхні відносини та 
компетенцію, а також права, свободи й обов’язки громадян.

Прочитайте характеристики деяких розділів Основного закону:

 ìіñòèòü íîðìè, ùî âèçíà÷àþòü îñíîâíі îñîáèñòі, ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöі-
àëüíі ïðàâà і ñâîáîäè ãðîìàäÿí, ãàðàíòії їõ çäіéñíåííÿ òà êîíñòèòóöіéíі 
îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà;

 ïðèñâÿ÷åíèé ðåãóëþâàííþ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ і ðåôåðåíäóìіâ ÿê 
îñíîâ íèõ ôîðì âîëåâèÿâëåííÿ;

 çàêðіïëþє ïîðÿäîê ââåäåííÿ â äіþ òèõ íîðì Êîíñòèòóöії, ÿêі íå ìîæóòü áóòè 
ðåàëіçîâàíі íåãàéíî, òà âèðіøåííÿ іíøèõ ïèòàíü, ùî âèíèêëè ó çâ’ÿçêó ç 
ïðèéíÿòòÿì íîâîї Êîíñòèòóöії;

 ìіñòèòü ñòàòòі, ùî âèçíà÷àþòü îñíîâè ñóñïіëüíîãî ëàäó, ãðîìàäÿíñòâà, ïîëî-
æåííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí, 
åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, ñòàòòі, ùî âèçíà÷àþòü äåðæàâíó ñèìâîëіêó;

 ïðèñâÿ÷åíèé ïîðÿäêó óòâîðåííÿ, äіÿëüíîñòі òà êîìïåòåíöії óêðàїíñüêîãî 
óðÿäó, ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé, ïîðÿäêó ïðèïèíåííÿ äіÿëüíîñòі 
öèõ îðãàíіâ.

?  Визначте, якому розділу відповідає кожна з характеристик. Сформулюйте само-
стійно характеристику інших (не наведених у тексті) розділів.

3. Об’єднайтеся в кілька груп. Перейдіть за кодом чи посиланням із завдання 1 та озна-
йомтеся з кількома статтями Конституції України 1996 р. (на вибір: статті 1–8, 10, 11, 15, 17). 
Проаналізуйте положення статей Основного закону щодо змін, що відбулися в житті України 
в 1991 р. Висновки зафіксуйте. Обговоріть і проаналізуйте висновки в загальному колі.
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3. Як державотворці ставилися до ухвалення Конституції України?
1. Розгляньте фотографії.

Ранок 28 червня 1996 р. Депутати 
вітають одного з авторів Конституції 
М. Сироту після «конституційної ночі»

Проект Конституції України 1996 р. 
з підписами. Серед них: «І до, і після 

Конституція – пісня», «Слава Україні».

?  Де відбувається подія? Які емоції 
відчувають люди, зображені на фото-
графії, і чому?

?  Про що свідчить вигляд документа? 
Чому його обкладинка рясніє підписами? 
Висловте своє ставлення до коментарів на ній.

2. Ознайомтеся з думкою одного з авторів Конституції України. Як ви розумієте подію 
«конституційна ніч»?

Ãîâîðèòè, ùî ìè íàïèñàëè і ñõâàëèëè òåêñò çà îäíó íі÷, – öå äèêіñòü, íåâіãëà-
ñòâî àáî ïðîñòî íàìàãàííÿ ñêîìïðîìåòóâàòè êîíñòèòóöіéíèé ïðîöåñ.

Â. Ìóñіÿêà, îäèí ç àâòîðіâ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè 1996 ð., 
ïðîôåñîð Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêîї àêàäåìії

3. Знайдіть у мережі Інтернет відеосюжет «1996.06.28: Київ. Верховна Рада. При-
йняття Кон ституції України» і перегляньте, які емоції панували в парламенті під час ухва-
лення  Конституції України.

Зворотний зв’язок. 1. Чи вважали політики важливою свою роботу у творенні Кон-
ституції України? Чому? 2. Чи важливо оцінювати результати своєї діяльності? Чому? 
3. Оцініть свою роботу під час практичного заняття. Використовуючи метод «Незавер-
шені фрази», продовжте речення (можна анонімно): 1. Це заняття відбувалося в атмо-
сфері… 2. Найважливішим для мене на занятті було… 3. Способи роботи на занятті були 
для мене… 4. Якби я був / була вчителем / учителькою, то я обов’язково…

 §  32. Економіка України в 1991–1998 рр.
1. Економічний спад

Çàãîñòðåííÿ åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії, ùî âіäáóâàëîñÿ â ðîêè ïåðåáóäîâè, ó 
ïåðøі ðîêè íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè ïåðåòâîðèëîñÿ íà åêîíîìі÷íó êðèçó.

 Від 1990 до 1993 р. падіння виробництва в Україні становило за валовим суспіль-
ним продуктом 75,2 %, за обсягом промислової продукції – 82,2 %, за обсягом 
сільськогосподарської продукції – 78,2 %.

Ó 1994 ð. ñïàä âèðîáíèöòâà äîñÿã ìàêñèìóìó. Іíôëÿöіÿ òà âèñîêі áàí-
êіâñüêі ñòàâêè ðîáèëè íåìîæëèâèì íàêîïè÷åííÿ êîøòіâ äëÿ ïîäàëüøîãî 
їõ іíâåñòóâàííÿ â åêîíîìіêó.

 §  32. Економіка України в 1991–1998 рр.
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 Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження 
купівельної спроможності громадян. Інвестиції – це довготермінові вкладення 
капіталу в різні галузі народного господарства всередині країни та за її межами з 

метою їх розвитку та одержання зростаючого прибутку.

Ïðè÷èíè é ñêëàäîâі åêîíîìі÷íîї êðèçè áóëî îáóìîâëåíî ñóêóïíіñòþ 
÷èííèêіâ. Ñåðåä íèõ – ðåçóëüòàòè ðàäÿíñüêîãî ãîñïîäàðþâàííÿ â ðåñïóá-
ëіöі: âèñîêà іíòåãðàöіÿ ðåñïóáëіêàíñüêîї åêîíîìіêè â ñîþçíó (äî 1991 ð. 
âèðîáíèöòâî êіíöåâîãî ïðîäóêòó â Óêðàїíі çàéìàëî ìåíøå ÿê 20 %); âè-
ñîêà êîíöåíòðàöіÿ áàçîâèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà òà îáîðîííîї ïðîìèñëî-
âîñòі; çàëåæíіñòü ïðîìèñëîâîñòі ðåñïóáëіêè âіä åíåðãîíîñіїâ іíøèõ ðåãіîíіâ 
ÑÐÑÐ.

 Причин різкого економічного спаду було чимало. Крах радянської економіки не 
тільки порушив економічні зв’язки між різними республіками, а й означав кінець 
закупівель для колишньої радянської армії. Особливо страждала в зв’язку з цим 

Україна, яка мала високорозвинений промисловий комплекс. На відміну від Росії, вона не 
мала нафтогазових доходів, щоб пом’якшити цей удар. Крім того, український металургій-
ний комплекс – промисловий сектор, який пережив катастрофу й забезпечував більшу 
частину надходжень до українського бюджету, – був повністю залежний від російського 
природного газу та мусив платити дедалі більше за цей дорогоцінний товар. Але, без-
сумнівно, найбільш важливою причиною економічного спаду була затримка українським 
урядом вкрай необхідних економічних реформ і продовження субсидування збиткових 
державних підприємств шляхом видачі кредитів та друку грошей.

С. Плохій, історик

?  Які основні причини кризи в економіці України в період становлення незалежної 
держави зазначає автор? Чи можливо було, на вашу думку, уникнути кризових явищ 
чи бодай полегшити їхні наслідки?

Óêðàїíñüêèé ïîëіòèêóì і êåðіâíèêè äåðæàâè íå çìîãëè çàïðîïîíóâàòè 
åôåêòèâíó ñòðàòåãіþ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó òà çíàéòè îïòèìàëüíó ìîäåëü 
ðèíêîâèõ ïåðåòâîðåíü, ÿêà âіäïîâіäàëà á ìîæëèâîñòÿì óêðàїíñüêîї åêîíî-
ìіêè. Ñåðåä ïðè÷èí: íåäîñâіä÷åíіñòü êàäðîâîãî ïîòåíöіàëó ó ïðîâåäåííі 
ðåôîðì â åêîíîìіöі òà âіäñóòíіñòü äåðæàâíèöüêîãî ìèñëåííÿ і äåðæàâ-
íèöüêèõ ïіäõîäіâ ó ðîçâ’ÿçàííі âàæëèâèõ çàâäàíü, çëîâæèâàííÿ áàãàòüîõ 
ïðåäñòàâíèêіâ êîëèøíüîї ïàðòіéíî-ðàäÿíñüêîї íîìåíêëàòóðè, ÿêà øâèäêî 
ìіíÿëà âëàñíіñòü íà âëàäó.

 Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відео «Шість історій про економіку». 
Спробуйте сформулювати власне розуміння економічних процесів в Україні в пе-
ріод, що вивчається, оперуючи інформацією, яку отримали з відеосюжету.

Íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі â Óêðàїíі çàáåçïå÷óâàëèñÿ ðèíêîâі ïåðåòâî-
ðåííÿ: âіäáóâàëèñÿ âïðîâàäæåííÿ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі øëÿõîì ïðîâåäåííÿ 
ðîçäåðæàâëåííÿ òà ïðèâàòèçàöії.

 Приватизація – це процес передачі об’єктів державної та інших форм публічної 
власності у приватну власність фізичним або юридичним особам. Стала одним 
з го ловних напрямів переходу від командної економіки до ринкової в посткомуніс-

тичних країнах.

Ó ðåàëüíîñòі ñêëàäàëàñÿ íåâіäïîâіäíіñòü ìіæ íîâèì çàêîíîäàâñòâîì òà 
åêîíîìі÷íîþ ïðàêòèêîþ. Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðèâàòèçà-
öіþ ìàéíà äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâ» (1992) êîæåí ãðîìàäÿíèí îäåðæàâ 
ïðèâàòèçàöіéíèé ìàéíîâèé ñåðòèôіêàò íà ïðàâî 1/52 ìіëüéîííîї ÷àñòèíè 
âëàñíîñòі ìàéíà Óêðàїíè (ïðèáëèçíî 1 òèñ. äîëàðіâ). Îäíàê òàêå ïðàâî 
 âèÿâèëîñÿ ôіêöієþ. Íåçàáàðîì ñåðòèôіêàòè çà áåçöіíü ñêóïèëè «÷åðâîíі 
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äèðåêòîðè» – êåðіâíèêè ïіäïðèєìñòâ, àáî âîíè ïðîñòî âòðàòèëè âàðòіñòü, 
îñ  êіëüêè ïіäïðèєìñòâà ïåðåñòàëè іñíóâàòè.

Ôàêòè÷íî äåðæàâà âòðà÷àëà êîíòðîëü çà ðîçâèòêîì åêîíîìіêè. Äåäàëі 
âіä÷óòíіøå ïðîÿâëÿëàñÿ її çàëåæíіñòü âіä çîâíіøíіõ âïëèâіâ. Íåãàòèâíî 
âïëèíóâ íà åêîíîìіêó Óêðàїíè ïðîöåñ ëіáåðàëіçàöії öіí ó Ðîñії. Íà ïî-
÷àòêó 1992 ð. óêðàїíöі çіòêíóëèñÿ ç ïіäâèùåííÿì öіí íà іìïîðòîâàíå ïà-
ëèâî (öіíè íà ãàç çðîñëè ó 100 ðàçіâ, à íà íàôòó – ó 300 ðàçіâ), іíôëÿöієþ, 
ïëàòіæíîþ êðèçîþ, ðîçáàëàíñîâàíîþ ôіíàíñîâî-êðåäèòíîþ ñèñòåìîþ і, 
ÿê ðåçóëüòàò, – çóáîæіííÿì îñíîâíîї ìàñè íàñåëåííÿ. Ïіäâèùåííÿ öіí íà-
ïðèêіíöі 1993 ð. íà іìïîðòîâàíó ç Ðîñії íàôòó ïðèçâåëî äî òîãî, ùî іíôëÿ-
öіÿ ïåðåðîñëà â ãіïåðіíôëÿöіþ. Ãðîøîâà îäèíèöÿ Óêðàїíè çíåöіíèëàñÿ 
ó 103 ðàçè.

 Упродовж 1990–1994 рр. урядові органи запропонували дев’ять державних еко-
номічних програм. Проте їх впровадження зіштовхнулося з політичними супе-
речками та негараздами в державі.

?  Чому, на вашу думку, жодна з економічних програм не принесла очікуваної стабі-
лізації соціально-економічної ситуації?

Áіëüøіñòü ïðåäñòàâíèêіâ ñóñïіëüñòâà âèÿâèëàñÿ íå ãîòîâîþ ðåàëіçîâó-
âàòè ñåáå ïîâíîöіííî â óìîâàõ íîâèõ âèêëèêіâ. Óòіì öþ ñèòóàöіþ âìіëî 
âèêîðèñòàëà ÷àñòèíà êîëèøíüîї ïàðòіéíî-ðàäÿíñüêîї íîìåíêëàòóðè, ÿêà 
çáåðåãëà ñâîþ âëàäó ïіñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òà ìàëà äîñòóï äî 
ðåñóðñіâ і ìîæëèâîñòі âèêîðèñòîâóâàòè íîâі ðèíêîâі óìîâè äëÿ âëàñíîãî 
çáàãà÷åííÿ. Êîìåðöіéíі ñòðóêòóðè, ÿêі ñòâîðþâàëèñÿ ïðè äåðæàâíèõ ïіä-
ïðèєìñòâàõ їõíіìè êåðіâíèêàìè, ïіäíіìàëè öіíè, ïåðåâîäèëè ãðîøі â òі-
íüîâèé ñåêòîð òà çà êîðäîí. Öі ïðîöåñè ñóïðîâîäæóâàëèñÿ ïîøèðåííÿì 
êîðóìïîâàíîñòі, åêîíîìі÷íîї òà ôіíàíñîâîї çëî÷èííîñòі.

 Тіньова економіка в Україні – це сукупність видів економічної діяльності, забо-
ронених законодавством України, або тих, які з різних причин не враховані в офі-
ційній статистиці. Корупція – це використання особою наданих їй службових пов-

новажень і пов’язаних із цим можливостей для одержання неправомірної вигоди.

?  Як, на вашу думку, протистояти корупції?

Íåäîñêîíàëіñòü çàêîíîäàâñòâà ïðèçâîäèëà äî ïîðóøåíü і çëîâæèâàíü ó 
ïðîöåñі ïðèâàòèçàöії äåðæàâíîãî ìàéíà. Ñêëàäíîùі ñóïðîâîäæóâàëè ðå-
ôîðìóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñåêòîðó âèðîáíèöòâà. Çà âіäñóòíîñòі 
ðåàëüíîї äîïîìîãè äåðæàâè êðåäèòàìè, ñó÷àñíîþ òåõíіêîþ, ïðàâîâèì ïіä-
ґðóíòÿì òîùî ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà ðîçâèâàëèñÿ ïîâіëüíî. Íàñëіäêè 
êðèçè â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïðîÿâèëèñÿ ó çìåíøåííі îáñÿãіâ ïðîäóê-
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öії ïðè çðîñòàííі її ñîáіâàðòîñòі. Ó 1999 ð. ïîíàä 85 % êîëåêòèâíèõ ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïіäïðèєìñòâ áóëè çáèòêîâèìè. Ðåãóëÿðíі çàõîäè ç 
ïіäâèùåííÿ íîðìè ïîäàòêó ïðèçâîäèëè äî çìåíøåííÿ іíòåðåñó âèðîáíè-
êіâ. Âіäñóòíіñòü ÷іòêîї ïðîãðàìè åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ñòðèìóâàëà ïðè-
ïëèâ іíîçåìíîãî êàïіòàëó.

2. Запровадження гривні
 Купоно-карбованець – це засіб грошового 

обігу в Україні від січня 1992 р. до вересня 
1996 р.

Íà ïî÷àòêó 1992 ð. áóëî çðîáëåíî êðîêè çі 
ñòâîðåííÿ âëàñíîї íàöіîíàëüíîї âàëþòè òà 
âëàñíîї ãðîøîâîї ñèñòåìè – çàïðîâàäæåíî 
êóïîíè (êóïîíî-êàðáîâàíöі áàãàòîðàçîâîãî 
âèêîðèñòàííÿ). Ó ñåðåäèíі ðîêó â êðàїíі 
ïðèïèíèëîñÿ âèêîðèñòàííÿ ðàäÿíñüêèõ êàðáîâàíöіâ. Íàñòóïíèì êðîêîì 
ïëàíóâàëîñÿ ïðîâåñòè ãðîøîâó ðåôîðìó òà çàïðîâàäèòè ãðèâíþ. Óòіì ïî-
ãіðøåííÿ ñèòóàöії â åêîíîìіöі óíåìîæëèâèëî ïðîâåäåííÿ ãðîøîâîї ðå-
ôîðìè: äî êіíöÿ 1992 ð. êóïîíî-êàðáîâàíöі çíåöіíèëèñÿ ó 21 ðàç.

Ó 1993 ð. áóëî çàêðèòî òîðãè ìіæáàíêіâñüêîї âàëþòíîї áіðæі é çàôіêñî-
âàíî âàëþòíèé êóðñ. Çðîáëåíî ñïðîáó çíîâó ïåðåâåñòè åêîíîìіêó íà ðó÷íå 
óïðàâëіííÿ. Іíôëÿöіþ áóëî çóïèíåíî øëÿõîì çàáîðãîâàíîñòі ç âèïëàòè 
çàðîáіòíîї ïëàòè, ïåíñіé òà іíøèõ ñîöіàëüíèõ âèïëàò, à òàêîæ çðîñòàííÿ 
íåïëàòåæіâ çà òîâàðè і ïîñëóãè â íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâі. Áóëî òàêîæ 
çáіëüøåíî ïîäàòêè, ùî ïðèçâåëî äî çðîñòàííÿ öіí.

Ïіäñóìêè 1994 ð. áóëè êàòàñòðîôі÷íèìè. Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 1994 ð. 
ïðåçèäåíò ïåðåäàâ ó Âåðõîâíó Ðàäó ïîëіòè÷íèé äîêóìåíò «Ïðî îñíîâíі çà-
ñàäè åêîíîìі÷íîї òà ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè», ó ÿêîìó ìіñòèâñÿ àíàëіç ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії â Óêðàїíі.

Мовою джерел
…Принциповою позицією Президента України є те, що прискорення 

ринкової трансформації економіки розглядається як єдина умова й 
основний засіб виходу з кризи та економічної стабілізації. Не по-
передня стабілізація і лише згодом реформування, як на цьому напо-
лягають окремі політичні сили, а енергійна робота по реформуванню 
усіх сфер економічного життя.
Л. Кучма «Про основні засади економічної та соціальної політики» (1994)

?  Які дії Президент України пропонував здійснити для подолання кризи в країні? Ви-
словте своє ставлення до своєчасності (або несвоєчасності) пропонованих дій.

Ïðîâåäåííÿ ðèíêîâèõ ðåôîðì ïîòðåáóâàëî ìіöíîї ãðîøîâîї îäèíèöі. 
Ç îñåíі 1994 ð. óðÿä ïî÷àâ ñòâîðþâàòè ïåðåäóìîâè äëÿ çàïðîâàäæåííÿ 
ãðèâíі. Ùîéíî â 1996 ð. íàìіòèëèñÿ îçíàêè åêîíîìі÷íîї ñòàáіëіçàöії, Ïðå-
çèäåíò Óêðàїíè ïіäïèñàâ Óêàç «Ïðî ãðîøîâó ðåôîðìó â Óêðàїíі» (1996).

 Від 2 вересня 1996 р. НБУ випустив в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 
100 грн і розмінні монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25 і 50 коп. та припинив емісію1 
українських карбованців, які підлягали обміну на гривні за курсом: 100 000 крб = 1 грн.

1 Åìіñіÿ – ñòâîðåííÿ òà âèïóñê â îáіã ãðîøîâîї ãîòіâêè. Çäіéñíþєòüñÿ Äåðæàâ-
íîþ ñêàðáíèöåþ.

Банкнота номіналом 
5000 карбованців. Аверс (1993)
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Ðåôîðìó ïðîâåëè çà äâà òèæíі: 2–16 âåðåñíÿ 1996 ð. Ïіñëÿ âèçíà÷åíîãî 
òåðìіíó ôóíêöіîíóâàííÿ óêðàїíñüêîãî êàðáîâàíöÿ â ãîòіâêîâîìó îáіãó 
ïðèïèíèëîñÿ, єäèíèì çàêîííèì çàñîáîì ïëàòåæó íà òåðèòîðії Óêðàїíè 
ñòàëà ãðèâíÿ. Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè ìàëè çìîãó îáìіíÿòè óêðàїíñüêі êàðáî-
âàíöі íà ãðèâíі áåç îáìåæåíü і áóäü-ÿêîї ïëàòè çà îáìіí.

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відеосюжет «Як виготовляють українську 
гривню». Що нового ви дізналися?

3. Демографічні процеси
 Кількість населення в Україні 1989 р. – 51,7 млн осіб, 1991 р. – 51,9 млн осіб, 

1996 р. – 51,3 млн осіб, 1997 р. – 50,9 млн осіб, 2001 р. – 48,4 млн осіб.

?  Проаналізуйте динаміку змін чисельності населення України в перші роки неза-
лежності. Пригадайте й поясніть значення терміна депопуляція.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1990-õ ðð. çìіíè ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â Óêðàїíі áóëî 
çóìîâëåíî ñóêóïíіñòþ ôàêòîðіâ. Îäíà ç ïðè÷èí – öå ïðèðîäíå ñêîðî÷åííÿ 
â ðåçóëüòàòі çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі. Íà ñïàä íàðîäæóâàíîñòі âïëèíóëè 
ñóñïіëüíі òà åêîíîìі÷íі çìіíè, ùî âіäáóâàëèñÿ â Óêðàїíі. Â óìîâàõ íåâïåâ-
íåíîñòі, íåñïðèÿòëèâèõ ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ ïåðñïåêòèâ 
ñïîñòåðіãàëàñÿ âіäìîâà ñіìåé âіä íàðîäæåííÿ äðóãîї òà òðåòüîї äèòèíè. 
×èííèêîì, ùî ñòðèìóâàâ íàðîäæóâàíіñòü, áóëà  çàíåïîêîєíіñòü ùîäî ôі-
çè÷íèõ і ãåíåòè÷íèõ íàñëіäêіâ ×îðíîáèëüñüêîї êàòàñòðîôè. Íåðіäêî æіíêè, 
ÿêі ïðàöþâàëè, ïіñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè ïîçáàâëÿëèñÿ ðîáîòè і, âіäïî-
âіäíî, çàëèøàëèñÿ áåç çàñîáіâ äî іñíóâàííÿ.

 Президент України з 1995 р. видав 20 указів з питань поліпшення становища ді-
тей, молоді, жінок, сім’ї. Ухвалено державні програми стратегічного характеру. 
З початку 1998 р. розпочато практичну реалізацію програми державного пільго-

вого довготермінового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на 
будівництво (реконструкцію) житла за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів. 
Уже в 1998 р. надано кредити понад 400 сім’ям у 14 регіонах на загальну суму 17,7 млн грн, 
у тому числі з державного бюджету – 6,2 млн грн, вироблено пілотний механізм довго-
термінового державного кредитування.

С. Пирожков, учений і дипломат

?  Про які державні заходи щодо поліпшення демографічної ситуації говорить ав-
тор? Прокоментуйте, чи є, на вашу думку, вони достатніми або недостатніми?

Іíøèì âàãîìèì ôàêòîðîì, ÿêèé âïëèíóâ íà ïðèðîäíå ñêîðî÷åííÿ íà-
ñåëåííÿ, є ñìåðòíіñòü. ßêùî â ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ïî÷èíàþ÷è ç 1960-õ ðð. 
çäіéñíþâàëàñÿ øèðîêà êàìïàíіÿ çà îõîðîíó äîâêіëëÿ, âèñîêèé ðіâåíü і 
ðàöіîíàëüíèé ñïîñіá æèòòÿ, öèâіëіçîâàíå ñòàâëåííÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ, òî â 
Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі ñèòóàöіÿ õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ïîñèëåííÿì òðóäîâîãî íà-
âàíòàæåííÿ íà íàñåëåííÿ â óìîâàõ åêñòåíñèâíîãî ðîçâèòêó åêîíîìіêè. Óñå 
öå ñïðè÷èíèëî ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ ñìåðòíîñòі òà çìåíøåííÿ òðèâàëîñòі 
æèòòÿ. Ïіñëÿ ×îðíîáèëüñüêîї òðàãåäії òà â óìîâàõ õðîíі÷íîї ñîöіàëüíî-åêî-
íîìі÷íîї êðèçè 1990–2000-õ ðð. îçíà÷åíà ñèòóàöіÿ ùå áіëüø çàãîñòðèëàñÿ. 
Íåñïðèÿòëèâі òåíäåíöії â äåìîãðàôі÷íèõ ïðîöåñàõ ïðèçâîäèëè äî ïîñòóïî-
âîãî ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ і çìåíøåííÿ éîãî ðåïðîäóêòèâíîãî ïîòåíöіàëó. 

Ùå îäíà ç âàæëèâèõ õàðàêòåðèñòèê äåìîãðàôі÷íîї ñèòóàöії – íàðîñòà-
þ÷і òåìïè îáåçëþäíåííÿ ñіë. Êðіì òîãî, ó ïðîöåñі ïåðåõîäó äî ðèíêîâîї 
åêîíîìіêè, ïîçáàâëåííÿ áіëüøîñòі íàñåëåííÿ âëàñíîñòі, çáіëüøèëàñÿ ñî-
öіàëüíà äèôåðåíöіàöіÿ ñóñïіëüñòâà, òîáòî ðîçøàðóâàííÿ íàñåëåííÿ: ïîäіë 
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íà áіäíі, ñåðåäíüîçàáåçïå÷åíі і çàìîæíі (ïіäïðèєìöі, êîìåðñàíòè, áàíêіðè, 
ïåâíà êàòåãîðіÿ óïðàâëіíöіâ, ïðåäñòàâíèêè òâîð÷îї іíòåëіãåíöії) âåðñòâè.

Мовою джерел
За офіційними даними, близько 30 відсотків населення України 

досі перебуває у стані бідності. А якщо застосувати критерій бід-
ності, встановлений Світовим банком, який дорівнює денному спожи-
ванню на 3 долари США, то до категорії бідних в Україні треба зара-
хувати майже 70 відсотків її населення. В основі проблеми бідності в 
Україні, де існують розвинуті промисловість і сільське господарство, 
де високий рівень освіченості населення, лежить насамперед брутальне 
порушення прав більшості членів українського суспільства на до-
ступ до ресурсів, до національного багатства. До найбільш уразливих 
верств населення з високим рівнем бідності належать [особи з інва-
лідністю], пенсіонери, мешканці села. Особливо потерпають сім’ї з 
дітьми, де бідність зростає прямо пропорційно кількості дітей. Саме 
низький рівень доходів є одним із чинників сучасної демографічної 
кризи.

З виступу Уповноваженого ВР України з прав людини 
Н. Карпачової (2008)

?  Проаналізуйте проблеми, які порушує автор. Сформулюйте висновок про час їх 
виникнення, причини та тривалість. Чи розв’язано проблему нині?

4. Трудові міграції
Ç 1990-õ ðð. â Óêðàїíі ïî÷àëèñÿ íåêîíòðîëüîâàíі ìіãðàöіéíі ïðîöåñè: 

äåðæàâà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïîñòà÷àëüíèêà êâàëіôіêîâàíîї òà äåøåâîї ðîáî-
÷îї ñèëè äëÿ çàðóáіææÿ.

 Трудова міграція населення – це особливий вид міграції економічного харак-
теру, який обумовлено пошуком роботи, нерідко за межами країни постійного 
місця проживання.

Ïðè÷èíè, ùî ñïîíóêàëè íàñåëåííÿ Óêðàїíè äî ìàñîâèõ òðóäîâèõ ìіãðà-
öіé: çðîñòàííÿ ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ, íèçüêà çàðîáіòíà ïëàòà, çíà÷íå ðîçøàðó-
âàííÿ íàñåëåííÿ çà ðіâíåì äîõîäіâ і, âіäïîâіäíî, ïðàãíåííÿ ïîëіïøèòè 
ðіâåíü æèòòÿ.

Ìіãðàöії áóâàþòü: ìàÿòíèêîâі – æèòåëі ïðèìіñüêèõ òåðèòîðіé çäіéñíþ-
þòü ùîäåííі ìіãðàöії äî ìіñò; ìіæðåãіîíàëüíі – ç îäíîãî ðåãіîíó â іíøèé ó 
ìåæàõ Óêðàїíè; çîâíіøíі – çà ìåæі êðàїíè. Ìіãðàöії áóâàþòü ëåãàëüíі òà 
íåëåãàëüíі; ïîñòіéíі òà òèì÷àñîâі (çâîðîòíі). Âèїçä óêðàїíöіâ äî ñóñіäíіõ 
êðàїí – Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії òà Ïîëüùі – õàðàêòåðèçóâàâñÿ òèì÷àñîâіñòþ: 
ïîїçäêè çäіéñíþâàëè äâі÷і íà ðіê òà íà êîðîòêі òåðìіíè. Òðóäîâі ìіãðàöії 
äî Іòàëії, Ïîðòóãàëії, Іñïàíії ìàëè òðèâàëèé õàðàêòåð – áіëüøå ðîêó.

Íàéàêòèâíіøó ó÷àñòü ó çîâíіøíіõ òðóäîâèõ ìіãðàöіÿõ áðàëè ìåøêàíöі 
çàõіäíèõ ðåãіîíіâ (áëèçüêî 13 % íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî âіêó), íàéìåí-
 øó – æèòåëі ïіâíі÷íèõ ðåãіîíіâ (2 % íàñåëåííÿ ïðàöåçäàòíîãî âіêó).

Óêðàїíñüêі åìіãðàíòè çà êîðäîíîì ïðàöþâàëè ãîëîâíèì ÷èíîì ó áóäіâ-
íèöòâі, ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, ó ãàëóçÿõ ïîáóòîâèõ ïîñëóã і ìå äèöèíè. 
Íàñëіäêîì òðóäîâîї ìіãðàöії ñòàëî ïîãіðøåííÿ äåìîãðàôі÷íîї ñèòóàöії â 
êðàїíі: çìåíøóâàëàñÿ ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ, äî òîãî æ ñåðåä ìіãðàíòіâ 
áóëî áàãàòî ìîëîäèõ æіíîê äіòîðîäíîãî âіêó; çáåðіãàëîñÿ íåñïðèÿòëèâå 
ñïіââіäíîøåííÿ ÷èñåëüíîñòі ïðàöåçäàòíîãî òà íåïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ. 
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Ïîãîäæóþ÷èñü ïðàöþâàòè íå çà ôàõîì, ëþäè âòðà÷àëè ïðîôåñіéíі íàâè÷-
 êè, çíèæóâàëàñÿ їõíÿ êâàëіôіêàöіÿ. Âèíèêàëè ïðîáëåìè çі çáåðåæåííÿì 
ñіìåé і âèõîâàííÿì äіòåé, îñêіëüêè ÷ëåíè ðîäèíè òðèâàëèé ÷àñ çàëèøà-
ëèñÿ âіäіðâàíèìè îäíå âіä îäíîãî.

Òіëüêè â 1990 ð. ç Óêðàїíè íà ïîñòіéíå ìіñöå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîí âè-
їõàëî 95,4 òèñ. ãðîìàäÿí. Íàé÷àñòіøå âèїçäèëè äî Іçðàїëþ, ÑØÀ, Êàíàäè. 
Óêðàїíñüêà åêîíîìіêà ñóòòєâî âòðà÷àëà âіä åìіãðàöії íàóêîâöіâ.

 Відтік мізків – це процес масової еміграції, за якої з політичних, економічних, 
релігійних або інших причин з країни від’їжджають фахівці, учені та кваліфіковані 
робітники.

 Судячи зі статистики, лише сотні українських вчених, що виїхали за кордон, пра-
цюють за контрактами, в рамках тих областей наук, в яких вони працювали на 
батьківщині. Як правило, це найбільш кваліфіковані фахівці, вже відомі своїми 

працями за кордоном. Останні ж (а їх тисячі і тисячі) залишають країну і свої науково-до-
слідні установи зовсім не задля влаштування на роботу за фахом. Все це ні в якому разі 
не означає, що спеціалісти з України завжди були непотрібні за кордоном. Навпаки, ситу-
ація, що склалася, засвідчує, що багато спеціалістів з пострадянського простору, особ-
ливо тих, хто має будь-який рідкісний фах, завжди були конкурентоспроможними. Так, 
виявилося, що доволі великий попит на програмістів, вчених, діячів мистецтва і культури, 
тренерів, спортсменів.

Д. Акімов, соціолог

?  Про яке явище розповідає автор? Як ви його оцінюєте: позитивно / негативно / 
нейтрально? Аргументуйте свою позицію.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Синхронізуйте процеси в економіці з політичними подіями в 
Україні.

Логічну. Використовуючи інформацію з документа «Про основні засади еко-
номічної та соціальної політики» (1994), схарактеризуйте процес здійснення 
українською владою соціально-економічної політики в Україні в 1991–1994 рр.

Інформаційну. Складіть план для характеристики процесу введення в обіг 
грошової одиниці України. Схарактеризуйте перешкоди на шляху введення в 
обіг гривні в перші роки незалежності України.

Мовленнєву. Схарактеризуйте демографічні процеси в Україні в перші роки 
незалежності.

Просторову. Опишіть зміст і характер трудових міграцій українських грома-
дян. Покажіть напрями міграційних переміщень на карті 7 (с. 221).

Аксіологічну. Наведіть аргументовану відповідь на запитання: «Чому при-
везені в Україну гроші мігрантів лише незначною мірою мали інвестиційне чи 
кредитне використання?».

 §  33. Економіка України в 1998–2004 рр.
1. Економічні реформи 1998–2004 рр.

Ñâіòîâà åêîíîìі÷íà êðèçà, äåôîëò ó Ðîñії 1998 ð. íåãàòèâíî ïîçíà÷èëèñÿ 
íà åêîíîìіöі Óêðàїíè.

 Дефолт – це невиконання умов кредитного договору або інших умов, пов’язаних 
з борговими зобов’язаннями чи цінними паперами. Характеризує неспроможність 
юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові 

зобов’язання.

 §  33. Економіка України в 1998–2004 рр.
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Ñèòóàöіÿ ïîòðåáóâàëà âïðîâàäæåííÿ ðåàëüíèõ ìåõàíіçìіâ ñòàáіëіçàöії 
åêîíîìіêè. Çà 1998 ð. òà òðè ìіñÿöі 1999 ð. Ë. Êó÷ìà âèäàâ 92 óêàçè ç 
ïèòàíü åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè. Ó ñі÷íі 1998 ð. áóëî âèäàíî Óêàç «Ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ ðåæèìó æîðñòêîãî îáìåæåííÿ áþäæåòíèõ âèäàòêіâ òà іíøèõ 
äåðæàâíèõ âèòðàò, çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äîõîäіâ äî áþäæåòó і çàïî-
áіãàííÿ ôіíàíñîâіé êðèçі». Óêðàїíà áàëàíñóâàëà íà ìåæі äåôîëòó. Âàæëè-
âèì ôàêòîðîì ñòàáіëіçàöії íà òîé ÷àñ áóëà äîïîìîãà ç áîêó Ìіæíàðîäíîãî 
âàëþòíîãî ôîíäó. Ó 1998–2002 ðð. äëÿ ïîïîâíåííÿ çîëîòîâàëþòíèõ ðåçåð-
âіâ ÍÁÓ îòðèìàâ 1,6 ìëðä äîëàðіâ. Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ âäà-
ëîñÿ âòðèìàòè, àëå çàãîñòðèëèñÿ іíøі ïðîáëåìè. Çáіëüøèëàñÿ êіëüêіñòü 
îôіöіéíî çàðåєñòðîâàíèõ áåçðîáіòíèõ: 1999 ð. âîíà ñòàíîâèëà áëèçüêî 
1,5 ìëí îñіá. Óïðîäîâæ 1997–1999 ðð. çàðîáіòíà ïëàòà âèïëà÷óâàëàñÿ íå-
ðåãóëÿðíî, äî òîãî æ çíèçèâñÿ її åêîíîìі÷íèé åêâіâàëåíò ó ïîðіâíÿííі ç 
äîëàðîì ÑØÀ.

Îñîáëèâó óâàãó áóëî ïðèäіëåíî ðåôîðìàì ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. 
Âіäïîâіäíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè «Ïðî íåâіäêëàäíі çàõîäè ùîäî 
ïðèñêîðåííÿ ðåôîðìóâàííÿ àãðàðíîãî ñåêòîðó åêîíîìіêè» (1999) ëіêâіäó-
âàëè êîëãîñïíî-ðàäãîñïíó ñèñòåìó.

 До квітня 2000 р. ліквідували колгоспи і радгоспи. Упродовж 2000–2001 рр. на їх 
місці постали близько 15 тис. нових господарств: господарські товариства (46 %), 
сільськогосподарські кооперативи (23 %), приватні підприємства (20 %).

 Знайдіть у мережі Інтернет інформацію «Домашнє господарство як власник і спо-
живач» та ознайомтеся з нею. Зверніть увагу на фразу: «Все, чим володіє родина, 
є її багатством». Подумайте, чому власникам земельних паїв не вдалося їх ефек-

тивно використати. Візьміть участь у дискусії із цієї проблеми.

Íîâîñòâîðþâàíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà ôàêòè÷íî íàãàäó-
âàëè êîëèøíі ðàäãîñïè òà êîëãîñïè. Ó áàãàòüîõ ç íèõ âëàñíèêàìè ñòàëè 
êîëèøíі óïðàâëіíöі, ÿêі ÷àñòî áóëè єäèíîþ ðåàëüíîþ âëàäîþ íà ñåëі. Íå-
ïðîäóìàíà ðåôîðìà ïîêëàëà ïî÷àòîê ïðîöåñó ìàñøòàáíîãî ðîçáàçàðþ-
âàííÿ çåìëі.

Íà öåé ÷àñ ôàêòè÷íî çàâåðøèëîñÿ ðîçïî÷àòå â 1992 ð. ïàþâàííÿ çåìëі – 
ðîçïîäіë êîëåêòèâíîї çåìëі íà äіëÿíêè (ïàї) ìіæ ñåëÿíàìè – ÷ëåíàìè êî-
ëåêòèâíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïіäïðèєìñòâ. Ñіì ìіëüéîíіâ ãðîìàäÿí 
îäåðæàëè ïðàâî íà çåìåëüíó äіëÿíêó. Îäíàê, íå ìàþ÷è ìîæëèâîñòі îáðîá-
ëÿòè çåìåëüíі äіëÿíêè, 90 % âëàñíèêіâ ïàїâ ïåðåäàëè ñâîї äіëÿíêè íà 
âêðàé íåâèãіäíèõ óìîâàõ â îðåíäó. Âåëèêà êіëüêіñòü ñåëÿí àáî íå îäåð-
æàëà ïàїâ, àáî їõ óæå âòðàòèëà. Íå îäåðæàëà çåìëі é áіëüøіñòü ïðàöіâíè-
êіâ ñîöіàëüíîї ñôåðè.

 Враховуючи загальну атмосферу свавілля бюрократії і новітньої буржуазії, особ-
ливо відчутні на селі, й успадковані від радянських часів традиції всевладдя 
 начальства і безправ’я селян, неважко зрозуміти, що масове перетворення влас-

ників наділів на орендодавців супроводжувалося не менш масовим примусом. «Орендні 
відносини» нерідко перетворювалися на пряме свавілля орендаря: невчасна плата за 
землю чи внесення її в натуральній, а не грошовій формі можна вважати найм’якішим 
проявом цієї ситуації… землю фактично стали відчужувати не тільки через оренду, а й 
шляхом скупки, причому за безцінь.

Г. Касьянов, історик

?  Як відбувався перехід до ринкових відносин у сільському господарстві? Чи можна 
говорити про наявність рівних можливостей у сільського населення освоювати нові 
економічні відносини господарювання?
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?  Які проблеми повсякденного життя порушено автором карикатури в журналі «Пе-
рець» (2000)? Хто основні дійові особи? Які причини виникнення ситуації, що зобра-
жено? Хто ставав реальним власником землі?

Íåãàòèâíèé íàñëіäîê ðåôîðìè 
ïðîÿâèâñÿ â òîòàëüíîìó ðîçãðà-
áóâàííі ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ. Çà-
ñòîñîâóâàëèñÿ ðіçíі ôîðìè âіä÷ó-
æåííÿ çåìåëüíèõ ïàїâ. Ùîá 
ïðèïèíèòè íåãàòèâíó ïðàêòèêó, ó 
ñі÷íі 2001 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-
їíè óõâàëèëà çàêîí, ÿêèì óñòàíîâ-
ëþâàâñÿ ìîðàòîðіé1 íà âіä÷óæåííÿ 
çåìåëüíèõ ïàїâ, êðіì ïåðåäà÷і ó 
ñïàäîê. Ó æîâòíі 2004 ð. äіþ öüîãî 
çàêîíó áóëî ïðîäîâæåíî äî 2008 ð.

Ó ïðîìèñëîâîìó ñåêòîðі åêîíî-
ìіêè іç ÷èñëåííèìè ïîðóøåííÿìè 

і çëîâæèâàííÿìè íà êîðèñòü íåâåëèêîї ãðóïè ëþäåé ïðîäîâæóâàëàñÿ ïðè-
âàòèçàöіÿ ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ. Âåëèêі òà ìàëі ïіäïðèєìñòâà îïèíÿ-
ëèñÿ â ðóêàõ óïðàâëіíöіâ ðàäÿíñüêîї åïîõè òà ëþäåé, áëèçüêèõ äî óðÿäó.

 Відбувся перелом у реформуванні відносин власності: якщо в 1991–1993 рр. 
форму власності змінили 3,6 тис. підприємств та організацій, то в 1994–1999 рр. – 
61,7 тис. У 2000 р. понад 70 % обсягу промислової продукції вироблялося на не-

державних підприємствах.

Ó ïðîöåñі ïðèâàòèçàöії ñôîðìóâàëàñÿ îëіãàðõі÷íà ãðóïà, ÿêà ïîñòóïîâî 
ïîòіñíèëà «÷åðâîíèõ äèðåêòîðіâ» і çàéíÿëà íàéáіëüøó é íàéâïëèâîâіøó 
íіøó â ïîëіòè÷íîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà.

 Україні потрібні були нові власники та новий клас менеджерів, що оживили б її 
економіку. Країна отримала і тих, і тих у групі молодих амбітних бізнесменів, яких 
ніщо не пов’язувало з радянською плановою економікою і які проклали свій шлях 

нагору з економічного хаосу часів перебудови та мафіозних війн 1990-х років… Олігархи 
зайняли кабінети «червоних директорів» за допомогою нових підходів до економіки, а 
також хабарів, інколи стрілянини. Найбагатшим призом стала металургійна індустрія.

С. Плохій, історик

?  Хто, на думку автора, здійснював визначальний вплив на пріоритети розвитку 
промисловості в Україні в кінці 1990-х – першій половині 2000-х рр.?

Ñåðåä ïîîäèíîêèõ íîâîââåäåíü, ÿêі ñïðèÿëè ïîçèòèâíîìó åêîíîìі÷íîìó 
ðîçâèòêó â Óêðàїíі òà ïîïîâíåííþ ãðóïè ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìöіâ, ñòàëî 
ââåäåííÿ â äіþ ç 2000 ð. Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè «Ïðî ñïðîùåíó ñèñ-
òåìó îïîäàòêóâàííÿ, îáëіêó òà çâіòíîñòі ñóá’єêòіâ ìàëîãî ïіäïðèєìíèöòâà» 
(1998). Öèì óêàçîì ñòâîðþâàëèñÿ ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ìàëîãî 
áіçíåñó. Äî 2002 ð. ó ñôåðі ìàëîãî ïіäïðèєìíèöòâà ïðàöþâàëî áëèçüêî 
23 % çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ.

Іíøі çàõîäè, ùî ñïðèÿëè ñòàáіëіçàöії: óñòàíîâëåííÿ 13-âіäñîòêîâîãî 
ïðèáóòêîâîãî ïîäàòêó (öåé ïîêàçíèê – îäèí ç íàéíèæ÷èõ â Єâðîïі), ëіê-
âіäàöіÿ áþðîêðàòè÷íèõ îáìåæåíü, çìåíøåííÿ é óïîðÿäêóâàííÿ ñóáñèäіé, 
çàïðîâàäæåííÿ æîðñòêîї ïëàòіæíîї äèñöèïëіíè.

1 Ìîðàòîðіé – âіäñòðî÷åííÿ, ïðèçóïèíåííÿ.

– Земля належить тому, хто ї ї обробляє! 
А оскільки у вас немає чим обробляти, 

то вона моя.
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Ïåðøà ïîëîâèíà 2000-õ ðð. õàðàêòåðè-
çóâàëàñÿ ïåâíèì åêîíîìі÷íèì çðîñòàííÿì. 
Äîñÿãíåííÿ ó ïðîìèñëîâîñòі ґðóíòóâàëèñÿ 
â îñíîâíîìó íà îñâîєííі íîâèõ âèäіâ ïðî-
äóêöії, ÿêі áóëè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè íà 
ñâіòîâèõ ðèíêàõ. Êîëåêòèâ Àâіàöіéíîãî íàó-
êîâî-òåõíі÷íîãî êîìïëåêñó іì. Î. Àíòîíîâà 
ïðåçåíòóâàâ ó ïðîãðàìі Ìіæíàðîäíîãî àâіà-
êîñìі÷íîãî ñàëîíó «Ëå Áóðæå-99» ó Ôðàíöії 
äîñëіäíèé çðàçîê ëіòàêà ÀÍ-70; à â ïðîãðà -
 ìі Ìіæíàðîäíîãî àâіàêîñìі÷íîãî ñàëîíó 
«ÌÀÊÑ-99» ó Ðîñіéñüêіé Ôåäåðàöії – äîñëіäíі çðàçêè ïàñàæèðñüêîãî 
 ëіòàêà ÀÍ-140. Ç 1999 ð. àãðîâèðîáíèêè îòðèìàëè çìîãó çàêóïîâóâàòè 
íîâó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõíіêó Õàðêіâñüêîãî òðàêòîðíîãî çàâîäó. Äëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ðîçðîáëåíî Äåðæàâíó 
ïðîãðàìó ðîçâèòêó ðóõîìîãî ñêëàäó ñîöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â Óêðàїíі 
âïåðøå ñåðåä êðàїí ÑÍÄ ñòâîðåíî íîâó ãàëóçü – âіòðîåíåðãåòèêó.

?  Чому саме цей вид техніки зображено на марці України?

Àëå öèõ çìіí íå âèñòà÷èëî äëÿ çàêðіïëåííÿ ñòіéêèõ ïîçèòèâíèõ ïîêàç-
íèêіâ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ïіäíåñåííÿ âіäáóâàëîñÿ ïåðåäóñіì çà ðàõóíîê 
ãàëóçåé, îðієíòîâàíèõ íà åêñïîðò ñèðîâèíè òà íàïіâôàáðèêàòіâ (ìåòàëóðãії, 
õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі), і âîäíî÷àñ çàëåæàëî âіä іìïîðòó åíåðãîíîñіїâ. Õàî-
òè÷íà é áåçñèñòåìíà ïðèâàòèçàöіÿ íå äàëà âіäïîâіäàëüíîãî ìàñîâîãî ãîñïî-
äàðÿ, ÿêèé çàáåçïå÷èâ áè íîâі òåõíîëîãії, іíâåñòèöії, ðîáî÷і ìіñöÿ. Ç’ÿâèëàñÿ 
âåëèêà êіëüêіñòü ïðèâàòíèõ ïіäïðèєìñòâ, ÿêі ìàëè çàáîðãîâàíіñòü ç âèïëàòè 
çàðîáіòíîї ïëàòè, íå çäіéñíþâàëè ïëàòåæі äî áþäæåòó òà ïåíñіéíîãî ôîíäó.

2. Олігархічна система
 Олігархія – це політичний режим, у якому влада належить невеликій, закритій та 

тісно згуртованій групі осіб; група людей, які водночас є і власниками засобів 
 виробництва, і можновладцями. Клановість – це  спе цифічна форма організації 

фінансово-економічних і політичних взаємозв’язків певною групою осіб з метою поси-
лення свого впливу на політичний процес задля створення сприятливого законодавчого 
поля для подальшого збагачення.

Çìіíè, ùî ñâіä÷èëè ïðî ïîÿâó ðèíêîâîї åêîíîìіêè, íå òàê ïîñëàáèëè, 
ÿê çìіíèëè ÿêіñòü âòðó÷àííÿ äåðæàâè â åêîíîìіêó òà ðèíêîâі âіäíîñèíè. 
Âіäáóëîñÿ íåâèïðàâäàíå é íåçàêîííå çîñåðåäæåííÿ åêîíîìі÷íîї òà ïîëі-
òè÷íîї âëàäè â ðóêàõ íåâåëèêîї êіëüêîñòі ëþäåé (áëèçüêî äâîõ äåñÿòêіâ 
íàéïîòóæíіøèõ áіçíåñ-ãðóï).

Ó 1999–2004 ðð. â óêðàїíñüêіé åêîíîìіöі íàáðàëè ñèëè é âïëèâó òàêі 
âіò÷èçíÿíі êîðïîðàòèâíі ñòðóêòóðè, ÿê «Іíòåðòàéï», «Іíäóñòðіàëüíèé ñîþç 
Äîíáàñó» (çãîäîì ïîäіëåíèé íà «ІÑÄ» òà «Ñèñòåì Êåïіòàë Ìåíåäæìåíò»), 
ãðóïà «Ïðèâàò», «Óêðïіäøèïíèê», ãðóïà «Ôіíàíñè òà êðåäèò», ãðóïà «Óêð-
ñèááàíê» òîùî.

Çàâäÿêè ïàðëàìåíòñüêèì і ïðåçèäåíòñüêèì âèáîðàì 1998–1999 ðð. âіä-
áóëàñÿ òðàíñôîðìàöіÿ ðåãіîíàëüíèõ áіçíåñ-ãðóï êëàíîâîãî òèïó â îëіãàð-
õі÷íі. Îëіãàðõè îâîëîäіëè çàñîáàìè ìàñîâîї іíôîðìàöії òà ïî÷àëè àêòèâíî 
âòðó÷àòèñÿ ó âåëèêó ïîëіòèêó, ôîðìóþ÷è é ïіäòðèìóþ÷è ðіçíі ïîëіòè÷íі 
ïàðòії, äåïóòàòñüêèé êîðïóñ.

Òàêèì ÷èíîì, âëàäà ïåðåòâîðèëàñÿ íà âèðàçíèêà ïðèâàòíèõ іíòåðåñіâ 
îëіãàðõіâ â åêîíîìіöі òà ïîëіòèöі. Ñèñòåìíèì ÿâèùåì ñòàëè êîðóïöіÿ, ïî-

Поштова марка України (1998)
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ðóøåííÿ êîíñòèòóöіéíèõ íîðì, çàêîíіâ, çàñòîñóâàííÿ íåëåãіòèìíèõ âè-
áîð÷èõ òåõíîëîãіé, êîíòðîëþ çà äіÿëüíіñòþ ÇÌІ òîùî.

Îëіãàðõі÷íі ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâі ãðóïè ðіçêî îáìåæèëè áþäæåòíå ôі-
íàíñóâàííÿ іíñòèòóöіé íàóêè, îñâіòè, êóëüòóðè, ÿêі ñòàíîâèëè âàæëèâó 
óìîâó ôîðìóâàííÿ іíòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíöіàëó êðàїíè.

 Олігархія, як економічна і політична влада, не спирається на один соціальний 
клас. Вона декласує суспільство, щоб мати соціально неструктуроване суспіль-
ство, суспільство «сірих людей», яким маніпулювати і керувати простіше. Декла-

соване суспільство є надійним політичним майданчиком декласованих політичних 
партій – вони створюються олігархами, досягають або не досягають успіху, зникають, 
«перебувають в анабіозі», просинаються, щоб знову «заснути» тощо.

М. Михальченко, політолог і соціолог

?  Які зміни у структурі суспільства може спричинити функціонування олігархічної 
системи?

Іñòîòíîþ áóëà ðîëü îëіãàðõіâ ó ôîðìóâàííі ñòðàòåãії ðîçâèòêó äåðæàâè. 
Îäíі îðієíòóâàëèñÿ íà Ðîñіþ, єâðàçіéñüêèé ðèíîê. Іíøі, âèçíà÷èâøèñü 
åêîíîìі÷íî íà êîðèñòü єâðîіíòåãðàöії, ïіäøòîâõóâàëè âñі ãіëêè âëàäè äî 
єâðîіíòåãðàöіéíîãî øëÿõó. Îñòàííіé ïîñòóïîâî ñòàâàâ ïðіîðèòåòíèì.

3. Початок інтеграції української економіки в європейський і світовий 
економічний простір

Ïðàãíåííÿ Óêðàїíè ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 
âïåðøå çàôіêñîâàíî â «Îñíîâíèõ íàïðÿìàõ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè» 
(1993). Íà ìіæíàðîäíîìó ðіâíі ñòðàòåãіþ âèáîðó îçâó÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà-
їíè Ë. Êðàâ÷óê 14 ÷åðâíÿ 1994 ð. â ì. Ëþêñåìáóðã ïіä ÷àñ ïіäïèñàííÿ 
Óãîäè ïðî ïàðòíåðñòâî і ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæ Óêðàїíîþ і Єâðîïåéñüêèì 
Ñïіâòîâàðèñòâîì òà éîãî äåðæàâàìè-÷ëåíàìè.

Ó 1998 ð. çàòâåðäæåíî «Ñòðàòåãіþ іíòåãðàöії Óêðàїíè äî Єâðîïåéñüêîãî 
Ñîþçó». Ó íіé âèçíà÷åíî îñíîâíі ïðіîðèòåòè äіÿëüíîñòі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї 
âëàäè äëÿ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ, íåîáõіäíèõ äëÿ íàáóòòÿ Óêðàїíîþ ïîâíî-
ïðàâíîãî ÷ëåíñòâà â Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі.

Мовою джерел
Розвиток процесу економічної інтеграції полягає у лібералізації 

і синхронізованому відкритті ринків ЄС та України, взаємному зба-
лансуванні торгівлі, наданні на засадах взаємності режиму сприяння 
інвестиціям з ЄС в Україну та українським експортерам на ринках ЄС, 
запровадженні спільного правового поля і єдиних стандартів у сфері 
конкуренції та державної підтримки виробників. Економічна інтегра-
ція базується на координації, синхронізації та відповідності при-
йняття рішень у сфері економіки України та ЄС і передбачає ліквіда-
цію обмежень розвитку конкуренції та обмеження застосування засобів 
протекціонізму1, сформування основних економічних передумов для на-
буття Україною повноправного членства у ЄС.

Зі «Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» (1998)

?  У чому полягав шлях економічної інтеграції, який намічено в документі?

1 Ïðîòåêöіîíіçì – åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà äåðæàâè, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç âçàє ìî ïî-
â’ÿçàíèõ çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïіäòðèìêó é çàõèñò âëàñíèõ òîâàðîâèðîáíèêіâ 
âіä іíîçåìíîї êîíêóðåíöії íà âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ ðèíêàõ.
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11 ãðóäíÿ 1999 ð. Єâðîïåéñüêà Ðàäà ñõâàëèëà «Ñïіëüíó ñòðàòåãіþ Єâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó ùîäî Óêðàїíè».

Мовою джерел
Європейська Рада визначила такі основні цілі: I. Підтримка про-

цесу демократичних та економічних перетворень в Україні. II. За-
безпечення стабільності та безпеки і вирішення спільних проблем на 
Європейському континенті. III. Підтримка зміцнення співпраці між ЄС 
та Україною в контексті розширення ЄС.

Зі «Спільної стратегії Європейського Союзу щодо України» (1999)

?  Які основні цілі щодо України схвалив ЄС? Вони були тактичними чи стратегіч-
ними?

Ó ëèïíі 2002 ð. âіäáóâñÿ ñàìіò «Óêðàїíà – ЄÑ». Íà íüîìó îáãîâîðþâà-
ëîñÿ ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ Óêðàїíі ñòàòóñó êðàїíè ç ðèíêîâîþ åêîíîìі-
êîþ òà àñîöіéîâàíîãî ÷ëåíñòâà â ЄÑ. Îäíàê â óõâàëåíîìó ðіøåííі áóëî 
çàçíà÷åíî, ùî Óêðàїíà ïîêè íå âіäïîâіäàє âèìîãàì ЄÑ і íå ïîòðàïëÿє ó 
ñôåðó éîãî äіÿëüíîñòі.

Âèáіð âëàäîþ êóðñó íà іíòåãðàöіþ ç ЄÑ áóâ ïðîäèêòîâàíèé ñóêóïíіñòþ 
ïðè÷èí. ЄÑ – îäèí ç îñíîâíèõ ñâіòîâèõ åêîíîìі÷íèõ öåíòðіâ, ÿêèé íàáëè-
æåíèé äî Óêðàїíè. ЄÑ – íàéðîçâèíóòіøå ñâіòîâå іíòåãðàöіéíå óòâîðåííÿ, 
ÿêå ìàє âåëè÷åçíèé ñóêóïíèé íàóêîâî-òåõíі÷íèé, åêîíîìі÷íèé, іíäóñòðі-
àëüíèé, ôіíàíñîâèé òà іíâåñòèöіéíèé ïîòåíöіàë. Â ЄÑ ñêîíöåíòðîâàíî âè-
ñîêîêâàëіôіêîâàíèé êàäðîâèé ïîòåíöіàë; ñòâîðåíî äîñòàòíüî ìіñòêèé 
ðèíîê ïðàöі; íàêîïè÷åíî âåëèêèé ìіæíàðîäíèé äîñâіä ðîçâèòêó òà ðåãó-
ëþâàííÿ іíòåãðàöіéíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ïðîöåñіâ.

Çîâíіøíüîïîëіòè÷íі îðієíòèðè Óêðàїíè – íå єäèíà ïðè÷èíà âèáîðó єâ-
ðîïåéñüêîї іíòåãðàöії. Âàæëèâó ðîëü âіäіãðàâàëè її âíóòðіøíüîïîëіòè÷íі 
ïðіîðèòåòè. Ìàòåðіàëüíà îñíîâà єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії ïåðåäáà÷àëà ðåôîð-
ìóâàííÿ â Óêðàїíі âñіõ ñôåð ñóñïіëüíîãî æèòòÿ òà ïðèâåäåííÿ éîãî â öі-
ëîìó äî ðіâíÿ íàéâèùèõ ñó÷àñíèõ ñòàíäàðòіâ.

Òèì ÷àñîì ïðîòèâíèêè єâðîïåéñüêîї іíòåãðàöії ïîáîþâàëèñÿ, ùî ÷åðåç 
âèñîêó êîíêóðåíöіþ íà єâðîïåéñüêîìó ðèíêó ïðîäîâîëü÷èõ і ïðîìèñëîâèõ 
òîâàðіâ âіò÷èçíÿíі ïðîäóêòè íå çìîæóòü êîíêóðóâàòè ç єâðîïåéñüêèìè. 
Íàéâàãîìіøîþ âòðàòîþ Óêðàїíè ïðîãíîçóâàëè ïîãіðøåííÿ ñòîñóíêіâ ç Ðî-
ñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ.

Â óìîâàõ íå÷іòêîñòі ïåðñïåêòèâ ó âіäíîñèíàõ Óêðàїíè ç ЄÑ Ë. Êó÷ìà 
âçÿâ êóðñ íà ïîãëèáëåííÿ ñòîñóíêіâ ç Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ. Ó ëþòîìó 
2003 ð. Ïðåçèäåíòè Óêðàїíè, Ðîñії, Áіëîðóñі òà Êàçàõñòàíó ïіäïèñàëè 
ñïіëüíó çàÿâó ïðî íîâèé åòàï åêîíîìі÷íîї іíòåãðàöії òà ïî÷àòîê ïåðåãîâîð-
íîãî ïðîöåñó ùîäî ôîðìóâàííÿ Єäèíîãî åêîíîìі÷íîãî ïðîñòîðó і «ñòâî-
ðåííÿ єäèíîї ðåãóëþþ÷îї ìіæäåðæàâíîї íåçàëåæíîї Êîìіñії ç òîðãіâëі òà 
òàðèôіâ».

 Підписання Л. Кучмою заяви про формування ЄЕП досить негативно сприйняла 
певна частина українського суспільства, яка вбачала у цій ініціативі небезпеку 
відновлення союзу, подібного до СРСР… Л. Кучма обґрунтовував свою позицію 

так: розширення ЄС без позитивних сигналів про поглиблення відносин з Україною при 
одночасному ігноруванні інтеграції на пострадянському просторі несе небезпеку для 
країни опинитися «ніде». Він запевняв, що Україна не увійде у наддержавні структури, які 
планувалося сформувати в рамках ЄЕП.

В. Головко, історик



Розділ 5

174

?  Чому приєднання України до Європейського економічного простору викликало не-
гативну реакцію з боку однієї частини населення України і позитивну – з боку іншої? 
Яку роль у цих процесах відігравала ностальгія1 за Радянським Союзом? Чи можна 
це явище вважати переконливим критерієм для сучасного вибору України?

 1. Пригадайте з уроків географії, що таке світове господарство, інтеграційні про-
цеси, міжнародні організації в Європі. 2. Сформулюйте головні риси економічного 
потенціалу свого регіону. Визначте, яка сфера розвитку може бути конкуренто-

спроможною. 3. Спрогнозуйте можливості впровадження результатів економічної діяль-
ності населення вашого краю у світове господарство. Урахуйте специфіку власного регі-
ону та специфіку країн, які можуть стати потенційними партнерами. 4. Обговоріть свої 
пропозиції в загальному колі. Узагальніть їх і передайте в адміністрацію власної громади. 
Отримайте зворотний зв’язок.

Формуємо компетентності

Мовленнєву. Підготуйте розповідь про основні тенденції та протиріччя еко-
номічного розвитку України в 1998–2004 рр.

Хронологічну. Синхронізуйте основні події економічного життя в Україні з 
перебігом інтеграційної політики держави.

Інформаційну. Визначте основні заходи української влади, яких було вжито 
для подолання наслідків світової кризи, дефолту в Росії та впровадження рин-
кових перетворень.

Логічну. Проаналізувавши зміни в соціально-економічному житті України, 
схарактеризуйте соціальну структуру українського суспільства другої половини 
1990-х рр.

Аксіологічну. «Я не тільки не жалкую, а горджусь тим, що ми все-таки ство-
рили хоч якусь економічну базу для накопичення капіталу» (Л. Кучма. После 
майдана 2005–2006. Записки президента. – К., 2007). Проаналізуйте: зміст ци-
тати, її авторство, рік, час написання. Підготуйте відповіді на запитання: 1) Наве-
дений текст є історичним джерелом чи висновком експерта? Обґрунтуйте. 2) Про 
що (явище / подію / процес / факт) згадує автор? Чому в тезі приховано супе-
речливе ставлення? Які події, на вашу думку, спонукали автора до висловлення 
цієї тези?

 §  34. Політичне життя суспільства
1. Організація управління державою

Ó ïðîöåñі ðîçáóäîâè âëàäíèõ ñòðóêòóð ó 1991–1994 ðð. âèçðіëà êðèçà. 
Âîíà ïðîÿâèëàñÿ ó ïðîòèñòîÿííі ïàðëàìåíòó òà ïðåçèäåíòà, ðîçäâîєííі 
âèêîíàâ÷îї ãіëêè âëàäè, ôîðìóâàííі ÷èíîâíèöüêèõ äóáëþþ÷èõ ñòðóêòóð 
òà іí. Ç ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðàìè 1994 ð. íàìіòèëèñÿ ñïðîáè âèïðàâèòè 
ñèòóàöіþ і çäіéñíèòè ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ðåôîðìè.

Íîâîîáðàíèé ïðåçèäåíò Ë. Êó÷ìà äîìіãñÿ ïіäïèñàííÿ 8 ÷åðâíÿ 1995 ð. 
äîêóìåíòіâ, ÿêі ñóòòєâî ðîçøèðèëè éîãî ïîâíîâàæåííÿ. Óêðàїíà ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêó ðåñïóáëіêó. Óòіì ïåðåðîçïîäіë 
âëàäè íå ïðèâіâ äî ñòàáіëіçàöії: ñïîñòåðіãàëîñÿ äóáëþâàííÿ ïîâíîâàæåíü 
äåðæàâíèõ іíñòèòóòіâ, ïîñòіéíå ïåðåòÿãóâàííÿ íà ñåáå ïîâíîâàæåíü ìіæ 
îñíîâíèìè ãіëêàìè âëàäè. Äîâіðà íàñåëåííÿ äî äіÿëüíîñòі ïðåçèäåíòà, 
Âåðõîâíîї Ðàäè, âëàäíèõ ñòðóêòóð íà ìіñöÿõ ïàäàëà.

1 Íîñòàëüãіÿ – òóò: òóãà çà ìèíóëèì.

 §  34. Політичне життя суспільства
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Õî÷ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè â 1996 ð. і îêðåñëèëî áàçîâі îñíîâè 
ôóíêöіîíóâàííÿ ðіçíèõ ãіëîê âëàäè, àëå íå ñòàëî êðàïêîþ â їõíüîìó ïðî-
òèñòîÿííі. Ë. Êó÷ìà ïðîäîâæóâàâ ïîñèëþâàòè ðîëü ïðåçèäåíòà â êåðó-
âàííі äåðæàâîþ. Âіí àêòèâíî çàñòîñîâóâàâ ëîáіþâàííÿ1 ñâîїõ іíòåðåñіâ ó 
Âåðõîâíіé Ðàäі, çäіéñíþâàâ êðîêè äî ñòâîðåííÿ «ïàðòії âëàäè». Ïåâíèé ÷àñ 
іíòåðåñè ïðåçèäåíòà çáіãàëèñÿ ç Ìіæðåãіîíàëüíèì áëîêîì ðåôîðì, ÿêèé 
ïðîãîëîøóâàâ ñâîєþ ìåòîþ ÿêíàéøâèäøå ðåôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîї åêî-
íîìіêè íà çàñàäàõ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ñàìîñòіéíîñòі ðåãіîíіâ ó âèðіøåííі 
åêîíîìі÷íèõ ïèòàíü, äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè, ñòðàòåãі÷íîãî åêîíîìі÷-
íîãî ïàðòíåðñòâà ç ðåñïóáëіêàìè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ.

Ïіä ÷àñ ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êó÷ìè âіäáóâñÿ ïðîöåñ ðîçøàðóâàííÿ ñóñïіëü-
ñòâà íà êëàíè. ×àñòèíà äåðæàâíèõ ÷èíîâíèêіâ, áіçíåñìåíіâ, íå çãîäíèõ 
ç ïîëіòèêîþ êåðіâíèöòâà äåðæàâè, ïåðåéøëè äî êîíñòðóêòèâíîї îïîçèöії 
é ïî÷àëè ôîðìóâàòè âëàñíó ïîëіòè÷íó ñòðóêòóðó. Ó 1996 ð. â Óêðàїíі çà-
ðåєñòðîâàíî ïîíàä 40 ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ÿêі óìîâíî ìîæíà ïîäіëèòè íà 
êіëüêà áëîêіâ: öåíòðèñòñüêèé, ïðàâèé, ëіâèé, ïðîðîñіéñüêèé.

Ïіäãîòîâêà äî íîâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðіâ 1999 ð. ñóïðîâîäæóâàëàñÿ 
ãîñòðèì ïîëіòè÷íèì ïðîòèñòîÿííÿì. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøîãî òóðó æîäåí 
ç êàíäèäàòіâ íå íàáðàâ íåîáõіäíîї êіëüêîñòі ãîëîñіâ. Ó äðóãèé òóð âèéøëè 
Ï. Ñèìîíåíêî і Ë. Êó÷ìà. Ó äðóãîìó òóðі ïåðåìіã Ë. Êó÷ìà. Ïіä ÷àñ äðóãîї 
êàäåíöії âіí íàìàãàâñÿ âïëèâàòè íà óõâàëåííÿ âàæëèâèõ äåðæàâíèõ ðі-
øåíü ÷åðåç çìіíó ïðåçèäåíòñüêèõ ïîâíîâàæåíü òà ñòðóêòóðè ïîëіòè÷íîї 
ñèñòåìè. Ó öåé ïåðіîä â Óêðàїíі ïîòóæíîþ ñèëîþ ñòàëà ìàñîâà îïîçèöіÿ. 
Ó 2004 ð. ïî÷àëàñÿ ïîëіòè÷íà êðèçà, ÿêà çáіãëàñÿ іç ÷åðãîâèìè ïðåçèäåíò-
ñüêèìè âèáîðàìè.

2. Леонід Кучма
Ëåîíіä Êó÷ìà (íàðîäèâñÿ 1938 ð.) – іíæåíåð-ìåõà-

íіê ó ãàëóçі ðàêåòíîї òåõíіêè, äåðæàâíèé äіÿ÷, ïîëі-
òèê. Çàêіí÷èâ Äíіïðîïåòðîâñüêèé óíіâåðñèòåò (1960). 
Ïðîéøëîâ øëÿõ âіä іíæåíåðà êîíñòðóêòîðñüêîãî 
áþðî «Ïіâäåííå» ó ì. Äíіïðîïåòðîâñüê (1960) äî ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÎ «Ïіâäåííèé ìàøèíîáóäіâíèé 
çàâîä» (1992). Ïðîòÿãîì 1990–1994 ðð. – íàðîäíèé äå-
ïóòàò Óêðàїíè, ÷ëåí Êîìіñії ÂÐ Óêðàїíè ç ïèòàíü îáî-
ðîíè і äåðæàâíîї áåçïåêè (1990–1992), ÷ëåí Ðàäè 
íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè (1992–1993). 
Ç 1994 ïî 2004 ð. – Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.

Äåñÿòèðі÷íèé ïåðіîä ïðàâëіííÿ Ë. Êó÷ìè îòðèìàâ 
ÿê ïîçèòèâíі, òàê і íåãàòèâíі îöіíêè. ßê ïîçèòèâ 
ðîçöіíþþòü óõâàëåííÿ äîâãîî÷іêóâàíîї Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè, íàëàãîäæåííÿ äіÿëüíîñòі Êîíñòèòóöіéíîãî 
Ñóäó Óêðàїíè, çàïðîâàäæåííÿ íàöіîíàëüíîї âàëþòè, íàâåäåííÿ ïåâíîãî 
ïîðÿäêó â åêîíîìі÷íіé, äåðæàâíî-óïðàâëіíñüêіé ãàëóçÿõ, ïîäîëàííÿ òî-
òàëüíîї êðèçè 1990-õ ðð., çáåðåæåííÿ òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі íåçàëåæ-
íîї Óêðàїíè.

Âîäíî÷àñ Ë. Êó÷ìà çàçíàâ âåëèêîї êðèòèêè çà ïîñèëåííÿ ïðåçèäåíò-
ñüêîї ãіëêè âëàäè. Âèêîíàâ÷ó âëàäó áóëî ðåîðãàíіçîâàíî òàêèì ÷èíîì, 

1 Ëîáіþâàííÿ, ëîáіçì – öіëåñïðÿìîâàíèé ëåãàëüíèé âïëèâ íà îðãàíè äåðæàâ-
íîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âіä іìåíі іíøîї îñîáè, îðãàíіçàöії àáî 
ãðóïè.

Леонід Кучма
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ùî ïðåçèäåíò ìàâ çìîãó áåçïåðåøêîäíî âïëèâàòè íà áóäü-ÿêó ñôåðó äåð-
æàâíîãî óïðàâëіííÿ. Íà òëі ïåðåòâîðåíü ó ñèñòåìі äåðæàâíèõ îðãàíіâ 
îñîá ëèâèì ÷èíîì âèðіçíÿëèñÿ êіëüêіñíі òà ÿêіñíі çìіíè â Àäìіíіñòðàöії 
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè. Çà ðîêè ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êó÷ìè Àäìіíіñòðàöіÿ Ïðå-
çèäåíòà Óêðàїíè ïåðåòâîðèëàñÿ íà öåíòð ðîçðîáêè íàéâàæëèâіøèõ óïðàâ-
ëіíñüêèõ ðіøåíü і âïëèâîâèé öåíòð âëàäè.

Ñàìå â ðîêè ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êó÷ìè âåëèêà ÷àñòêà äåðæàâíîãî êàïі-
òàëó ïåðåéøëà ïіä óïðàâëіííÿ íàäïîòóæíèõ ôіíàíñîâèõ ãðóï, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç óêðàїíñüêèì ïîëіòèêóìîì.

Áіëüøіñòü ÇÌІ ïðàöþâàëè íà âèïðàâäàííÿ âëàäíîї ïîëіòèêè ïðåçè-
äåíòà òà éîãî îòî÷åííÿ, áëîêóâàëèñÿ ìîæëèâîñòі âïëèâó îïîçèöії íà ïî-
ëіòè÷íèé ïðîöåñ. Ó ñòîñóíêàõ âëàäè òà ìàñ-ìåäіà ç’ÿâèëîñÿ ïîíÿòòÿ 
«òåìíèêè» – ïèñüìîâі âêàçіâêè Àäìіíіñòðàöії Ïðåçèäåíòà ïіäêîíòðîëü-
íèì òåëåêàíàëàì òà іíøèì ÇÌІ ç ìåòîþ ïîäàííÿ іíôîðìàöії â іíòåðåñàõ 
ïåâíèõ ãðóï.

 Під час свого другого терміну перебування на посаді, який почався 1999 року, 
Кучма став верховним арбітром у стосунках між новими олігархічними кланами в 
економіці й політиці. Він також намагався зміцнити особисту владу й маргіналізу-

вати парламент. Але тут усе пішло не за планом: Україна справді не була Росією.
С. Плохій, історик

?  Які ознаки змін у політичній діяльності Л. Кучми наводить автор?

3. Рухи протесту на початку 2000-х рр.
Ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ïðàâëіííÿ ïðåçèäåíòà Ë. Êó÷ìè ñòàëà îñіíü 

2000 ð., êîëè áóëî çíàéäåíî ìåðòâèì æóðíàëіñòà Ãåîðãіÿ Ãîíãàäçå – çàñíîâ-
íèêà ÷àñîïèñó «Óêðàїíñüêà ïðàâäà». Öÿ ïîäіÿ òà îïóáëіêîâàíèé çàïèñ ðîç-
ìîâ ó êàáіíåòі Ë. Êó÷ìè ñïðè÷èíèëè çíà÷íèé ñóñïіëüíèé ðåçîíàíñ. 

Îïîçèöіÿ, ÿêà îá’єäíàëà íàöіîíàë-äåìîêðàòіâ, ñîöіàëіñòіâ і íàâіòü êî-
ìóíіñòіâ, ïî÷àëà ïîëіòè÷íó êàìïàíіþ ïіä ãàñëîì «Óêðàїíà áåç Êó÷ìè». 
Ïåðøèé ïðîòåñò áóëî ïðîâåäåíî 15 ãðóäíÿ 2000 ð., ó íüîìó áðàëè ó÷àñòü 
24 ïîëіòè÷íі ïàðòії òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії.

Мовою джерел
Наметове містечко на Хрещатику дісталося до переходу напроти Про-

різної. «Зона, вільна від Кучми» в понеділок зранку нараховувала 
вже 36 наметів. Тим часом в Дніпропетровську антикучмісти пікетують 
районний суд… У суботу вдень 13 партій обласної організації «Укра-
їна без Кучми» виставили німий пікет в центрі міста біля ЦУМу. Роти 
учасників акції були заклеєні на знак протесту. Мітинг був несанк-
ціонований, оповіщати заздалегідь міські власті «безнадійно» – це 
призводить до зриву акції… В неділю увечері багатотисячний ланцюг 
учасників «Україна без Кучми» зі свічками і портретами Гонгадзе в 
руках вишикувався від Хрещатику через майдан Незалежності по вулиці 
Інститутській до Банкової… Організатори акції з мегафонами в руках 
скандували «Кучму – геть!», що із задоволенням підхоплювали учас-
ники живого ланцюга.

З хроніки подій акції «Україна без Кучми» 
(11–12 лютого 2001 р.)

?  Які події наведено в рубриці? Що спонукало людей приєднуватися до протестних 
заходів? Заходи були організованими чи стихійними? Які форми протесту використо-
вували учасники?
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Акція протесту «Україна без Кучми» (2001)

Âîñåíè 2002 ð., ó äðóãó ðі÷íèöþ ñìåðòі Ã. Ãîíãàäçå, ïî÷àëàñÿ àêöіÿ ïðî-
òåñòó «Ïîâñòàíü, Óêðàїíî!». Íà Єâðîïåéñüêіé ïëîùі â Êèєâі çіáðàâñÿ áàãà-
òîòèñÿ÷íèé ìіòèíã іç çàêëèêîì «Êó÷ìó ó âіäñòàâêó!». Ñåðåä îðãàíіçàòîðіâ 
ïðîòåñòíèõ àêöіé áóëè îïîçèöіéíі ïàðòії: Ñîöіàëіñòè÷íà ïàðòіÿ Óêðàїíè, 
Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Óêðàїíè, Áëîê Þëії Òèìîøåíêî. Äî àêöії òàêîæ ïðè-
єäíàâñÿ ëіäåð îïîçèöіéíîãî áëîêó «Íàøà Óêðàїíà» Â. Þùåíêî.

Ç ðіçíîþ àêòèâíіñòþ ïðîòåñòè â ìåæàõ àêöії áóëî ïðîâåäåíî ó Ëüâîâі, 
Äîíåöüêó, Îäåñі, ×åðíіâöÿõ, Õàðêîâі, Ñіìôåðîïîëі, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Êі-
ðîâîãðàäі, Æèòîìèðі, Ëóöüêó òîùî.

Ó ïåðøіé ïîëîâèíі 2003 ð. àêöіþ ïîñòóïîâî çãîðíóëè.

Мовою джерел
Наша спільна акція «Повстань, Україно!» дозволила консолідувати 

націю, згуртувати здорові сили суспільства, підняти народ на від-
криту боротьбу з корупцією, олігархією, тіньовою економікою та ін-
шими негативами урядування чинної влади, втіленням якої став пре-
зидент Л. Кучма та його найближче оточення. Мільйони людей з усієї 
України, незважаючи на погрози, шантаж, провокації та залякування, 
знайшли в собі мужність вийти на вулиці та площі, щоб висловити 
рішучий протест згубному і злочинному політичному курсу, яким веде 
країну можновладна бандитська верхівка. Ми щиро вдячні всім чес-
ним та порядним людям, які підтримали акції протесту і розпочали 
самі виборювати своє право на гідне життя. Без вашої участі, без 
вашої щирої підтримки ми ніколи б не змогли розраховувати на успіх 
у боротьбі.

Зі звернення лідерів акції «Повстань, Україно!» 
до українського народу (6 грудня 2002 р.)

?  Які обставини спонукали лідерів опозиції до організації протестної акції? Чому їхні 
заклики були популярними? Як влада реагувала на громадську активність учасників 
протестів?

4. Конфронтація навколо острова Тузла
Âîñåíè 2003 ð. âіäáóëîñÿ çàãîñòðåííÿ óêðàїíñüêî-ðîñіéñüêèõ âіäíîñèí. 

Ïðèâîäîì äî êîíôëіêòó ñòàëà ñèòóàöіÿ, ÿêà íіáèòî âèìàãàëà íåãàéíîãî 
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ïðîâåäåííÿ Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ êîìïëåêñó ðîáіò ç ìåòîþ çàïîáіãàííÿ 
åêîëîãі÷íіé êàòàñòðîôі â ðåãіîíі. Ñàìå â öåé ïåðіîä ðîñіéñüêі ÇÌІ àêòèâíî 
ðîçïîâñþäæóâàëè äóìêó, ùî áóäіâåëüíі ðîáîòè íà îñòðîâі Òóçëà âèêîíó-
þòü ñóòî äëÿ âèðіøåííÿ ïðîá ëåì ç éîãî ïіäòîïëåííÿì.

Ðîñіéñüêà ñòîðîíà çàçíà÷àëà, ùî ðîáîòè çі ñïîðóäæåííÿ äàìáè â Êåð-
÷åíñüêіé ïðîòîöі âіä Òàìàíñüêîãî ïіâîñòðîâà äî îñòðîâà Òóçëà ðîçïî÷à-
ëèñÿ âèíÿòêîâî ç іíіöіàòèâè ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñüêîãî êðàþ Î. Òêà÷îâà 
áåç ïîãîäæåííÿ ç âèùèì êåðіâíèöòâîì äåðæàâè.

Ó ðîñіéñüêèõ ÇÌІ êîíôëіêò ñóïðîâîäæóâàâñÿ îáðàçëèâîþ ðèòîðèêîþ 
ãóáåðíàòîðà íà àäðåñó óêðàїíñüêîї ñòîðîíè.

 Задовго до згаданих подій депутатом Законодавчих Зборів РФ Олександром 
Травніковим у 1997 році було презентовано дві книги щодо історичної долі ост-
рова Коса Тузла. Це – «Коса Тузла. Причисленная территория» і «Коса Тузла и 

стратегические интересы России», в яких автор достатньо аргументовано доводить, що 
і Тузла, і Кримський півострів є територією, що належить Російській Федерації, а отже, і 
сферою її стратегічних інтересів. Спосіб викладення матеріалу в цих творах є елемен-
том прихованої пропаганди з метою формування відповідної суспільної думки щодо 
означеного питання, але саме ці твори стали ідеологічним підґрунтям у майбутньому 
конфлікті.

О. Гапеєва, історикиня

?  Які приклади прихованої пропаганди, що завдали шкоди інтересам України, наво-
дить автор у своєму дослідженні? Чи можна означені дії розцінювати як інформаційну 
війну? Сформулюйте висновок про формування в інформаційному просторі Росій-
ської Федерації ідей, які порушували гарантії національної безпеки України.

Ïіñëÿ íèçêè ïîëіòèêî-äèïëîìàòè÷íèõ êîíñóëüòàöіé, ðіøó÷èõ âèñòóïіâ 
óêðàїíñüêèõ ïàðëàìåíòàðіїâ òà âæèòòÿ âіäïîâіäíèõ çàõîäіâ ç áîêó Ìіíіñ-
òåðñòâà îáîðîíè Óêðàїíè âіäáóëàñÿ çóñòðі÷ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè Ë. Êó÷ìè 
òà Ïðåçèäåíòà Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії Â. Ïóòіíà, êîíôëіêò áóëî âè÷åðïàíî.

Àëå ùå áàãàòî ðîêіâ ïîñïіëü ç ðîñіéñüêîї ñòîðîíè ëóíàëè äóìêè ïðî 
çðàäó íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ ÐÔ òà «çäà÷ó» îñòðîâà Òóçëà Óêðàїíі.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Установіть хронологічну послідовність подій: конфронтація 
навколо острова Тузла, акція «Україна без Кучми», початок другої каденції пре-
зидента Л. Кучми, акція «Повстань, Україно!».

Просторову. Використовуючи карту 7 (с. 221), сформулюйте висновок про 
географію поширення протестних рухів.

Логічну. Складіть характеристику політичної діяльності Л. Кучми.
Аксіологічну. «Акції “Україна без Кучми” та “Повстань, Україно!”… не мали 

якогось конкретного, відчутного результату. Місія подібних акцій – підігрівати 
протестні настрої громадськості, тримати в “тонусі” місцевих партійних акти-
вістів. Зрештою, відпрацювати механізми захисту результатів голосування на 
майбутніх президентських виборах» (І. Жданов, президент аналітичного цен-
тру «Відкрита політика»). Як ви розумієте це твердження? Сформулюйте свою 
оцінку початку й перебігу акцій з позиції політичного лідера / учасника акції / 
пересічного громадянина. Обговоріть висновки в загальному колі.

Мовленнєву. Висловте своє ставлення до подій, що відбувалися навколо 
острова Тузла. Покажіть місце конфлікту на карті 7 (с. 221).

Інформаційну. 1. Знайдіть у мережі Інтернет інформацію з теми «Медіаринок 
і медіавласність» та ознайомтеся з нею. 2. Використовуючи інформацію, отри-
ману з тексту параграфа та інтернет-мережі, а також власний досвід, схаракте-
ризуйте діяльність ЗМІ в Україні.
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 §  35. Помаранчева революція
1. Загострення політичної кризи
 Помаранчева революція – це словосполучення, яким означають рух гро-

мадської непокори, організований прихильниками кандидата від опозиції після 
другого туру президентських виборів 2004 р. в Україні. Здійснювався у вигляді 

публічних протестів проти фальсифікації народного волевиявлення: мітингів, демон-
страцій, пікетів, страйків, виступів у ЗМІ, звернень до урядів і громадськості інших країн, 
блокування будівель Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Ка-
бінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії України тощо. Тривалість – 12 днів: 
з 22 листопада по 3 грудня 2004 р.

Íàïðèêіíöі æîâòíÿ 2004 ð. âіäáóëèñÿ ÷åðãîâі âèáîðè ïðåçèäåíòà Óêðà-
їíè. Ç 24 êàíäèäàòіâ ó ïðåçèäåíòè ó äðóãèé òóð ïðîéøëè Â. Þùåíêî і 
Â. ßíóêîâè÷. Çà ïіäñóìêàìè äðóãîãî òóðó âèáîðіâ 21 ëèñòîïàäà íåçàëåæíі 
åêçèò-ïîëè ïîêàçóâàëè, ùî ëіäèðóє Â. Þùåíêî (53 % ãîëîñіâ ïðîòè 44 % 
ó Â. ßíóêîâè÷à). Íàòîìіñòü çãіäíî ç îôіöіéíèì ïîâіäîìëåííÿì Öåíòðàëü-
íîї âèáîð÷îї êîìіñії áóëî îçâó÷åíî öèôðè, ÿêі іñòîòíî âіäðіçíÿëèñÿ: 49,5 % 
çà Â. ßíóêîâè÷à і 46,9 % çà Â. Þùåíêà. Âèÿâèëîñÿ, ùî îôіöіéíі ðåçóëü-
òàòè áóëî ñôàëüñèôіêîâàíî. Íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè ôàëüñèôіêàöіé âèáî-
ðіâ 200 òèñ. êèÿí âèéøëè íà ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі.

Помаранчева революція. Листопад 2004 р., майдан Незалежності

?  Які події спонукали людей вийти на вулиці? Який зміст символіки в руках про -
тестувальників?

Óòіì ôàëüñèôіêàöіÿ âèáîðіâ áóëà áåçïîñåðåäíіì ïðèâîäîì, ïðè÷èíè òà 
ïåðåäóìîâè ðåâîëþöії êðèëèñÿ â ñóêóïíîñòі íåãàòèâíèõ ðèñ, ïðèòàìàííèõ 
ïðàâëіííþ ïðåçèäåíòà Ë. Êó÷ìè і ïðåì’єðà Â. ßíóêîâè÷à. Çà ðîêè íåçà-
ëåæíîñòі òàê і íå áóëî ñôîðìîâàíî åôåêòèâíîї äåìîêðàòè÷íîї ïîëіòè÷íîї 
ñèñòåìè. Âëàäà íå çìîãëà çàïðîïîíóâàòè àäåêâàòíó ïðîãðàìó ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè åêîíîìіêè áóëè çàñòàðіëі 
òåõíîëîãії ó ïðîìèñëîâîñòі, ðîçâàë ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ìàíіïóëÿöії 
ç âëàñíіñòþ íà çåìëþ. Ñïîñòåðіãàëàñÿ äåãðàäàöіÿ ñèñòåìè îñâіòè é íàóêè, 
ùî ïðèçâîäèëî äî çíèæåííÿ êóëüòóðíîãî ðіâíÿ íàñåëåííÿ, âòðàòè äóõîâ-
íèõ òà åòíі÷íèõ öіííîñòåé. Ïîâñÿêäåííèì ÿâèùåì ñòàëè íååôåêòèâíå ñî-
öіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ, ñóöіëüíà êîðóïöіÿ, áþðîêðàòè÷íå ñâàâіëëÿ.

 §  35. Помаранчева революція
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Ó ñóñïіëüñòâі íàçðіëà îá’єêòèâíà é íàãàëüíà íåîáõіäíіñòü áîðîòüáè ç 
áåçëàääÿì, áþðîêðàòієþ òà êîðóïöієþ. Ó÷àñíèêè ïðîòåñòíèõ àêöіé Ïîìà-
ðàí÷åâîї ðåâîëþöії íå òіëüêè áîðîëèñÿ çà ïîâåðíåííÿ ñâîїõ ðåàëüíèõ âè-
áîð÷èõ ïðàâ. Âîíè ôàêòè÷íî âèñòóïàëè çà äîêîðіííі ñóñïіëüíі ïåðåòâîðåííÿ 
â Óêðàїíі. 

Çà îöіíêàìè ñîöіîëîãіâ, â àêöіÿõ ãðîìàäñüêîї íåïîêîðè áðàëè ó÷àñòü âіä 
5 ìëí äî 6 ìëí îñіá.

 Коли телевізійні камери передали зображення з майдану на весь світ, європейські 
глядачі вперше відкрили для себе Україну як щось більше, ніж далекий регіон на 
мапі. Ці зображення не залишали сумнівів, що її мешканці хочуть свободи та спра-

ведливості. Європа та світ не могли залишитися осторонь. За підтримки виборців євро-
пейські політики включилися в українську кризу й відіграли важливу роль у її вирішенні.

С. Плохій, історик

 Перше, що лишилося після Помаранчевої революції, – це свобода вибору. Пома-
ранчева революція була спровокована бажанням українців вільно вибирати свою 
владу… Друге, що залишилося від Помаранчевої революції, – це нова історична 

пам’ять українського суспільства… Зводячи перше і друге, можемо сказати, що одним з 
головних наслідків Помаранчевої революції було радикальне розходження України і Ро-
сії. Вони не лише мають різну історичну пам’ять і слідують різними політичними траєкто-
ріями – вони, як виглядає, близько підійшли до точки, після якої нема уже вороття.

Я. Грицак, історик

?  Проаналізуйте наслідки Помаранчевої революції для України, які наводять історики.

26 ãðóäíÿ 2004 ð. âіäáóëîñÿ ïîâòîðíå ãîëîñóâàííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî 
Â. Þùåíêî îòðèìàâ 52 % ãîëîñіâ, à Â. ßíóêîâè÷ – 44 %.

2. Віктор Ющенко
Âіêòîð Þùåíêî (íàðîäèâñÿ 1954 ð.) – åêîíî-

ìіñò, äåðæàâíèé äіÿ÷, ïîëіòèê. 1975 ð. çàêіí÷èâ 
Òåðíîïіëüñüêèé ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íèé іíñòèòóò. 
Ó 1975–1976 ðð. – íà âіéñüêîâіé ñëóæáі. Ç 1976 ð. 
ïðàöþâàâ ó áàíêіâñüêіé ñôåðі. Ãîëîâà Íàöіîíàëü-
íîãî áàíêó Óêðàїíè (1993–1999). Ñàìå çà éîãî 
 êåðіâíèöòâà ÍÁÓ ââåäåíî â îáіã íàöіîíàëüíó óê ðà -
їíñüêó âàëþòó – ãðèâíþ. Ó 1999–2001 ðð. – Ïðåì’єð-
ìіíіñòð, ó 2005–2010 ðð. – Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.

Çà ÷àñіâ ïðåì’єðñòâà Â. Þùåíêà áóëî çíèæåíî 
ïîäàòêè íà ìàëèé і ñåðåäíіé áіçíåñ, âèâåäåíî çíà÷-
 íó ÷àñòèíó óêðàїíñüêîї åêîíîìіêè ç òіíі, çáіëü-

øåíî äåðæàâíі äîõîäè. Âіäáóëîñÿ çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà íà 
12 %. Íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 2002 ð. ïðîéøîâ ó Âåðõîâíó Ðàäó íà 
÷îëі áëîêó «Íàøà Óêðàїíà». Íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ 2004 ð. Â. Þùåíêî 
î÷îëþâàâ îïîçèöіþ ïðåçèäåíòñüêîìó ðåæèìó Ë. Êó÷ìè. 

Íà ïðåçèäåíòñüêі âèáîðè 2004 ð. Â. Þùåíêî éøîâ ç ïðîãðàìîþ «10 êðî-
êіâ íàçóñòðі÷ ëþäÿì. 2005–2009 ðîêè». Âîíà âіäîáðàæàëà ïðîáëåìè ñó-
ñïіëüñòâà, ÿêі ïîòðåáóâàëè ïåðøî÷åðãîâîãî ðîçâ’ÿçàííÿ. Ñåðåä íèõ – çàõèñò 
öіííîñòåé ñіì’ї, ñïðèÿííÿ äóõîâíîñòі, çìіöíåííÿ ìîðàëüíèõ öіííîñòåé, 
ïðîâåäåííÿ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè â іíòåðåñàõ íàðîäó, íàäàííÿ ïðіîðèòåòіâ 
ó ôіíàíñóâàííі ñîöіàëüíèõ ïðîãðàì, ïіäâèùåííÿ áîєçäàòíîñòі àðìії, ñïðè-
ÿííÿ ðîçâèòêó óêðàїíñüêîãî ñåëà, çáіëüøåííÿ áþäæåòó ïðè çìåíøåííі ïî-
äàòêіâ, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ìіñöü, ðіøó÷à áîðîòüáà ç êîðóïöієþ, 
ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ äëÿ æèòòÿ ëþäåé.

Віктор Ющенко
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Ïðåçèäåíòñòâî Â. Þùåíêà ïî÷àëîñÿ 23 ñі÷íÿ 2005 ð. Ïðåì’єð-ìіíіñòðîì 
Óêðàїíè áóëî ïðèçíà÷åíî Þ. Òèìîøåíêî.

Економіка. Економісти провадять економічний аналіз господарської діяльності від-
повідної структури, розробляють заходи щодо забезпечення режиму економії, під-
вищення ефективності праці, виявлення резервів, попередження втрат і непродук-
тивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Економісти 
були й залишаються найпопулярнішими фахівцями на ринку праці. Застосовують 
свої знання на виробництві, у бізнесі, фінансовій сфері, науці.

Юлія Тимошенко

 Юлія Тимошенко (народилася 1960 р.) – підприє-
мець, державний діяч, політик. 1984 р. закінчила 
Дніпропетровський державний університет за спеці-

альністю «Економіка праці». У 1984–1988 рр. – інженер-еко-
номіст на Дніпропетровському машинобудівному  заводі. 
З 1988 р. зайнялася приватною економічною діяльністю: 
відкрила пункт відеопрокату «Термінал». Черговий бізнес – 
торгівля нафтопродуктами через Російську товарно-сиро-
винну біржу. З 1991 р. – директор підприємства «Корпорація 
“Український бензин”». Упродовж 1995–1996 рр. очолювала 
корпорацію «Єдині енергетичні системи України». З 1997 р. – 
депутат Верховної Ради України. 1999 р. організувала депу-
татську фракцію «Батьківщина». Протягом 1999–2001 рр. – 
віце-прем’єр міністр з питань паливно-енергетичного 
комплексу в уряді В. Ющенка.

Ïîïðè ïåðåìîãó «ïîìàðàí÷åâà» êîìàíäà âèÿâèëàñÿ íå ãîòîâîþ äî òðè-
âàëîї êîíñòðóêòèâíîї ñïіâïðàöі ó âëàäі. Âòðàòèâøè іíіöіàòèâó â ïåðøèé 
ðіê ïðåçèäåíòñòâà, Â. Þùåíêî íàäàëі áóâ çìóøåíèé ïðàöþâàòè â óìîâàõ 
ïîñòіéíîãî ïîøóêó äіàëîãó çі ñâîїìè ïîëіòè÷íèìè ñóïåðíèêàìè òà íàëàãî-
äæåííі ñïіâïðàöі ìіæ ðіçíèìè ãіëêàìè âëàäè.

 Підсумки президентства В. Ющенка сьогодні виглядають украй суперечливо. Він 
дійсно приніс в українську політику ціннісний вимір, але запропонована ним шкала 
виявилася орієнтиром лише для частини українського суспільства, і, як проде-

монстрував перший тур (для кандидата у президенти В. Ющенка – останній) президент-
ських виборів 2010 р., – для невеликої частини.

Б. Дем’яненко, історик

?  Прокоментуйте оцінку підсумків президентства В. Ющенка. Як ви її розумієте?

3. Конституційна реформа 2004 р.
Ïîäії íà Ìàéäàíі 2004 ð. âïëèíóëè íà ðîçâèòîê ïîëіòè÷íîї ñèòóàöії ó 

êðàїíі. Ó ãðóäíі òîãî æ ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà Çàêîí «Ïðî 
âíåñåííÿ çìіí äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè». Âіí ñòàâ ïîëіòè÷íèì êîìïðîìіñîì 
íà øëÿõó âèõîäó ç êðèçîâîї ñèòóàöії, ùî ñêëàëàñÿ íàâêîëî âèáîðіâ Ïðå-
çèäåíòà Óêðàїíè. Êîíñòèòóöіéíà ðåôîðìà 2004 ð. çìіíèëà äåðæàâíèé 
óñòðіé êðàїíè. Óêðàїíà ñòàëà ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ, 
ïîâíîâàæåííÿ ïðåçèäåíòà îáìåæèëè, à ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó é óðÿäó 
ðîçøèðèëè:
 Âåðõîâíà Ðàäà ñòàëà ïðèçíà÷àòè çà ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè 

ïðåì’єð-ìіíіñòðà, ìіíіñòðà îáîðîíè, ìіíіñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ, à çà 
ïîäàííÿì ïðåì’єð-ìіíіñòðà – іíøèõ ÷ëåíіâ Êàáìіíó;

 ïðåçèäåíò ìіã ïîäàòè êàíäèäàòóðó ïðåì’єð-ìіíіñòðà â ïàðëàìåíò òіëüêè 
çà ïðîïîçèöієþ êîàëіöії äåïóòàòñüêèõ ôðàêöіé, ÿêі ñêëàäàëè êîíñòèòó-
öіéíó áіëüøіñòü;
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 çàêîí, óõâàëåíèé ïàðëàìåíòîì ïіñëÿ ïîäîëàííÿ âåòî ïðåçèäåíòà, ùî íå 
ïіäïèñàíèé ïðåçèäåíòîì і íå îïóáëіêîâàíèé ïðîòÿãîì 10 äíіâ, ìіã áóòè 
íåãàéíî îïóáëіêîâàíèé çãіäíî ç ïіäïèñîì Ãîëîâè Âåðõîâíîї Ðàäè;

 Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè îòðèìàëà ïîâíîâàæåííÿ ïðèçíà÷àòè ãîëîâó Àí-
òèìîíîïîëüíîãî êîìіòåòó, ãîëîâó Äåðæêîìіòåòó òåëåáà÷åííÿ і ðàäіîìîâ-
ëåííÿ, ãîëîâó Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà;

 áóëî âíåñåíî çìіíè äî âèáîð÷îї ñèñòåìè. Âèáîðè äî ïàðëàìåíòó íàäàëі 
ìàëè âіäáóâàòèñÿ âèíÿòêîâî íà ïðîïîðöіéíіé îñíîâі, âèáîðöі ìàëè ãî-
ëîñóâàòè ëèøå çà òó ÷è іíøó ïàðòіþ;

 ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó і ìіñöåâèõ ðàä ñòàíîâèëè âæå íå 4, à 5 ðîêіâ;
 Âåðõîâíà Ðàäà ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ ìàëà ñôîðìóâàòè êîàëіöіþ äåïóòàò-

ñüêèõ ôðàêöіé (îá’єäíàòè áіëüøіñòü äåïóòàòіâ). Òàêà êîàëіöіÿ ïðîòÿãîì 
äâîõ ìіñÿöіâ âіä ìîìåíòó îáðàííÿ ïàðëàìåíòó ìóñèëà ñôîðìóâàòè óðÿä. 
ßêùî ïåðøå ÷è äðóãå íå âèêîíóâàëîñÿ â îçíà÷åíèé òåðìіí, ïðåçèäåíò 
ìàâ ïðàâî äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ ïàðëàìåíòó.
Çàãàëîì çìіíè äî Îñíîâíîãî çàêîíó íå ñïðàöþâàëè íà êîíñîëіäàöіþ 

óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Íàâïàêè, ñïðÿìîâàíèé íà ïåðåôîðìàòóâàííÿ 
âçàєìîâіäíîñèí Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè òà Êàáіíåòó 
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, öåé çàêîí äîäàòêîâî ðîçáàëàíñóâàâ âëàäó â äåðæàâі і â 
íàñòóïíі ðîêè ñïðè÷èíèâ íèçêó êîíñòèòóöіéíèõ êîíôëіêòіâ.

 Так сталось, що прийнята 8 грудня 2004 р. конституційна реформа не була пов-
ністю науково обґрунтованою і, що найголовніше, не вирішила основного за-
вдання – усунути дуалізм1 в управлінні виконавчою владою. Таке поспішне 

реформування спричинило сплеск гострих протистоянь на вищому владному рівні.
В. Тацій, учений-правознавець

?  З якою метою проводилася конституційна реформа і чи вдалося, на думку автора, 
вирішити проблему?

Формуємо компетентності

Хронологічну. Які події відповідають датам: 21 листопада 2004 р., 22 листо-
пада – 3 грудня 2004 р., 8 грудня 2004 р., 26 грудня 2004 р.?

Просторову. Проаналізуйте географію основних подій Помаранчевої рево-
люції. Знайдіть у мережі Інтернет електоральну карту України 2004 р. Про яку 
ситуацію в українському суспільстві вона інформує?

Аксіологічну. 1. Поміркуйте: «Чому українські громадяни… раптом проявили 
високий рівень політичної свідомості, зуміли сконсолідуватися і в толерантній 
формі змінити політичну систему?». 2. Розпитайте про події Помаранчевої ре-
волюції очевидців, ваших старших родичів чи знайомих або скористайтесь ін-
формацією від першої особи з інтернет-мережі. 3. Підготуйте есе «Помаранчева 
революція: національний і людський виміри».

Логічну. Схарактеризуйте політичну діяльність В. Ющенка.
Інформаційну. Оберіть з тексту основні причини політичної кризи напере-

додні виборів 2004 р. та основні засади президентської програми В. Ющенка. 
Сформулюйте узагальнення про соціально-економічну ситуацію у країні, що 
склалася за попередні роки.

Мовленнєву. Складіть розповідь про конституційну реформу 2004 р. за пла-
ном: 1) причини; 2) зміст; 3) наслідки.

1 Äóàëіçì âèêîíàâ÷îї âëàäè (âіä ëàò. dualis – äâîїñòèé) – ÿâèùå, ùî ìàє ìіñöå 
â ðåñïóáëіêàõ çìіøàíîãî òèïó, äå є «ñèëüíèé» âñåíàðîäíî îáðàíèé ïðåçèäåíò 
і âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä ïàðëàìåíòîì óðÿä.
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 §  36. Україна в системі міжнародних відносин
1. Перші кроки зовнішньополітичної діяльності

Мовою джерел
Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні 

зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється 
дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере 
участь у діяльності міжнародних організацій. Українська РСР висту-
пає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє 
зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере 
участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

З Декларації про державний суверенітет (1990)

?  Коли вперше і в якому документі було визначено стратегію участі України в міжна-
родному житті як рівноправного суб’єкта міжнародного права? Які наміри міжнародної 
співпраці задекларовано в документі?

Îäíèì ç âàæëèâèõ êðîêіâ ñàìîñòіéíîї ó÷àñòі óêðàїíñüêîї âëàäè â çîâ-
íіøíії ïîëіòèöі ñòàëî ïіäïèñàííÿ 19 ëèñòîïàäà 1990 ð. Ãîëîâîþ Âåðõîâíîї 
Ðàäè ÓÐÑÐ Ë. Êðàâ÷óêîì òà ãîëîâîþ Âåðõîâíîї Ðàäè ÐÐÔÑÐ Á. Єëüöèíèì 
äîãîâîðó ïðî ñïіâðîáіòíèöòâî äâîõ ðåñïóáëіê.

Мовою джерел
Стаття 1. Високі Договірні Сторони визнають одна одну суверенними 

державами і зобов’язуються утримуватись від дій, що можуть завдати 
шкоди державному суверенітету іншої Сторони.

З Договору між Українською Радянською 
Соціалістичною Республікою і Російською Радянською 

Федеративною Соціалістичною Республікою (1990)

?  Який принцип взаємовідносин був закріплений у статті 1 договору?

Ïðîãîëîøåííÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі 24 ñåðïíÿ 1991 ð. çðîáèëî çîâíіø-
 íþ ïîëіòèêó íåîáõіäíèì àòðèáóòîì äåðæàâíîñòі òà âîäíî÷àñ іíñòðóìåíòîì 
її óòâåðäæåííÿ. Ó êîðîòêèé òåðìіí Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà íèçêó 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíòіâ, ÿêèìè âèçíà÷åíî ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ 
êîíöåïòóàëüíèõ îñíîâ çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè.

Öі äîêóìåíòè áóëè ñïðÿìîâàíі íà âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü: çàáåçïå-
÷åííÿ ñòàáіëüíîñòі ìіæíàðîäíîãî ñòàíîâèùà Óêðàїíè; çáåðåæåííÿ òåðèòî-
ðіàëüíîї öіëіñíîñòі òà íåïîðóøíîñòі êîðäîíіâ; óñòàíîâëåííÿ âçàєìîâèãіäíîãî 
ñïіâðîáіòíèöòâà çі âñіìà çàöіêàâëåíèìè êðàїíàìè; çàõèñò ïðàâ òà іíòåðåñіâ 
óêðàїíñüêèõ ãðîìàäÿí òà þðèäè÷íèõ îñіá çà êîðäîíîì; ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
ïіäòðèìàííÿ êîíòàêòіâ ç óêðàїíñüêîþ äіàñïîðîþ.

2. Вибір стратегії зовнішньополітичних орієнтирів
 За роки незалежності Україна пройшла складний шлях становлення і форму-

вання зовнішньої політики. Цей шлях можна умовно поділити на три етапи, 
пов’язані з президентами, оскільки, згідно з Конституцією, саме Президент забез-

печує керівництво зовнішньополітичною діяльністю.
А. Зленко, екс-міністр іноземних справ

?  Від чого, за висновком експерта, залежала стратегія зовнішньої політики України?

 §  36. Україна в системі міжнародних відносин
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Ïіä ÷àñ ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êðàâ÷óêà (1991–1994) âіäáóëîñÿ âèçíàííÿ 
Óêðàїíè ìіæíàðîäíèì ñïіâòîâàðèñòâîì òà óòâåðäæåííÿ її íà ìіæíàðîäíіé 
àðåíі ÿê áåç’ÿäåðíîї òà ïîçàáëîêîâîї äåðæàâè.

Мовою джерел
Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбут-

ньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових 
блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не 
виробляти і не набувати ядерної зброї.

З Декларації про державний суверенітет України (1990)

?  Які базові принципи зовнішньої політики проголошено в документі? Що шкодило 
їх реалізації?

Âіäìîâà Óêðàїíè âіä ÿäåðíîї çáðîї áóëà áåçïðåöåäåíòíèì êðîêîì â іñ-
òîðії ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí. 16 ëèñòîïàäà 1994 ð. Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà 
Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïðèєäíàííÿ Óêðàїíè äî Äîãîâîðó ïðî íåðîçïîâñþ-
äæåííÿ ÿäåðíîї çáðîї âіä 1 ëèïíÿ 1968 ð.». 5 ãðóäíÿ 1994 ð. ïðåçèäåíòè 
ÐÔ і ÑØÀ òà ïðåì’єð-ìіíіñòð Âåëèêîї Áðèòàíії íàäàëè Óêðàїíі ãàðàíòії 
áåçïåêè é çîáîâ’ÿçàëèñÿ ïîâàæàòè íåçàëåæíіñòü, ñóâåðåíіòåò òà іñíóþ÷і 
êîðäîíè Óêðàїíè. Îêðåìі äîêóìåíòè ç íàäàííÿ Óêðàїíі ãàðàíòіé áåçïåêè 
ïіäïèñàëè ãëàâè Êèòàþ òà Ôðàíöії.

Íà ïðàêòèöі çîâíіøíüîïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü Óêðàїíè â ïåðіîä êå -
ðóâàííÿ äåðæàâîþ Ë. Êðàâ÷óêà âèãëÿäàëà ÿê ñïðîáà ìàíåâðóâàòè ìіæ 
ÐÔ і ÍÀÒÎ. Óêðàїíà àêòèâíî ñïіâïðàöþâàëà ç êîëèøíіìè ñîþçíèìè ðåñ-
ïóáëіêàìè â ðàìêàõ ÑÍÄ, ðîçãëÿäàþ÷è ÑÍÄ ÿê ìіæíàðîäíèé ìåõàíіçì, 
ïîêëèêàíèé êîîðäèíóâàòè ïðîöåñ ÿêіñíî íîâèõ äâîñòîðîííіõ âіäíîñèí ç 
íåçàëåæíèìè äåðæàâàìè, óòâîðåíèìè íà òåðèòîðії ÑÐÑÐ.

Çîâíіøíÿ ïîëіòèêà, ùî çäіéñíþâàëàñÿ ïіä êåðіâíèöòâîì Ë. Êó÷ìè 
(1994–2004), õàðàêòåðèçóâàëàñü ÿê ïîëіòèêà áàãàòîâåêòîðíîñòі. Áàãà-
òîâåêòîðíіñòü îáґðóíòîâóâàëàñÿ іñòîðè÷íèìè ðåàëіÿìè, ÿêі âèêëþ÷àþòü 
îðієíòàöіþ Óêðàїíè ëèøå íà îäèí ñòðàòåãі÷íèé çîâíіøíüîïîëіòè÷íèé íà-
ïðÿì, âіäâîäÿ÷è їé ðîëü ñâîєðіäíîї єäíàëüíîї ëàíêè ìіæ Çàõîäîì і Ñõîäîì.

Ó ðîêè ïðåçèäåíòñòâà Ë. Êó÷ìè â çîâíіøíіé ïîëіòèöі ïðèäіëÿëàñü óâàãà 
âðåãóëþâàííþ ÷èñëåííèõ ñïіðíèõ ïèòàíü ç Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ. 30–
31 òðàâíÿ 1997 ð. áóëî ïіäïèñàíî «Äîãîâіð ïðî äðóæáó, ñïіâðîáіòíèöòâî і 
ïàðòíåðñòâî ìіæ Óêðàїíîþ і Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ» íà 10 ðîêіâ ç àâòî-
ìàòè÷íèì ïðîäîâæåííÿì íà íàñòóïíі äåñÿòèðі÷íі ïåðіîäè çà âіäñóòíîñòі 
çàïåðå÷åíü ñòîðіí. Âîäíî÷àñ Ë. Êó÷ìà ïіäòâåðäèâ ñòðàòåãіþ іíòåãðàöії â 
Єâðîïåéñüêèé Ñîþç і ÍÀÒÎ.

Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте відеосюжет «Хроніки незалежності. Укра-
їна – НАТО: кроки назустріч». Чи стане, на вашу думку, Україна членом НАТО в найближ-
чому майбутньому?

Ôîðìè çîâíіøíüîïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі, ÿêі ñâіä÷èëè ïðî ïіäòðèìêó 
Óêðàїíîþ єâðîïåéñüêîãî âåêòîðó: àêòèâіçàöіÿ ðîáîòè â ìåæàõ Îðãàíіçàöії 
ç áåçïåêè і ñïіâðîáіòíèöòâà â Єâðîïі (ÎÁÑЄ) òà îòðèìàííÿ ÷ëåíñòâà â Ðàäі 
Єâðîïè (1995); ïіäïèñàííÿ Õàðòії ïðî îñîáëèâå ïàðòíåðñòâî ìіæ Óêðàїíîþ 
òà ÍÀÒÎ (Ìàäðèä, 1997).

Íà ïðàêòèöі âïðîäîâæ ïåðøîãî äåñÿòèðі÷÷ÿ іñíóâàííÿ íåçàëåæíîї 
Óêðàїíè âіäíîñèíè ç ЄÑ îêðåñëþâàëèñÿ ïðîãîëîøåííÿìè íàìіðіâ і íå ìàëè 
óãîä ïðî її âõîäæåííÿ äî єâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó.
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 Європейська інтеграція – це процес політичної, юридичної, економічної (а в де-
яких випадках – соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, зо-
крема й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтегра-

ція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради 
Європи.

Íà ïî÷àòêó 2000-õ ðð. Óêðàїíà âіäìîâèëàñÿ âіä ïðèíöèïó áàãàòîâåêòîð-
íîñòі òà âèçíà÷èëàñÿ ç ïðіîðèòåòîì – єâðîïåéñüêèì âèáîðîì. 23 òðàâíÿ 
2002 ð. íà çàñіäàííі ÐÍÁÎ Óêðàїíè ïіä ãîëîâóâàííÿì Ë. Êó÷ìè áóëî âè-
çíàíî, ùî íåéòðàëіòåò є äëÿ Óêðàїíè áåçïåðñïåêòèâíèì, і óõâàëåíî ðі-
øåííÿ ðîçðîáèòè ñòðàòåãіþ, ÿêà ïåðåäáà÷àëà á âñòóï Óêðàїíè äî ÍÀÒÎ.

Мовою джерел
Пріоритетами національних інтересів України є: …інтеграція Укра-

їни в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою 
набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпе-
ковий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлан-
тичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з 
іншими державами світу в інтересах України.

Із Закону України «Про основи національної 
безпеки України» (2003)

?  Які пріоритети зовнішньополітичного курсу держави було проголошено на законо-
давчому рівні у 2003 р.?

Ó òîé ÷àñ, êîëè óêðàїíñüêі ïîëіòèêè îïіêóâàëèñÿ ôîðìóâàííÿì çîâíіø-
íüîïîëіòè÷íîї ñòðàòåãії äåðæàâè íà çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі, íà ïðàêòèöі ñïî-
ñòåðіãàëîñÿ ïðèçóïèíåííÿ ðóõó Óêðàїíè â єâðîàòëàíòè÷íîìó íàïðÿìêó.  
Òàêó ñèòóàöіþ áóëî çóìîâëåíî íèçêîþ ïðè÷èí. Ñåðåä íèõ ãó÷íі ñêàíäàëè: 
äèñêðåäèòàöіÿ ïðåçèäåíòà Ë. Êó÷ìè («êàñåòíèé ñêàíäàë»), ïîðóøåííÿ â 
Óêðàїíі ñâîáîäè ñëîâà â çàñîáàõ ìàñîâîї іíôîðìàöії («Ñïðàâà Ãîíãàäçå»), 
ïîðóøåííÿ çàêîíіâ ïðî іíòåëåêòóàëüíó âëàñíіñòü (êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè 
òà іí.), ñïðàâà ïðî ïðîäàæ óêðàїíñüêèõ «Êîëü÷óã» Іðàêó òîùî.

Ó òàêèõ óìîâàõ ÷àñòèíà óêðàїíñüêèõ ïîëіòèêіâ çàÿâèëà ïðî íåîáõіä-
íіñòü àêòèâíîãî ðîçâèòêó єâðàçіéñüêîãî âåêòîðó, ÿêèé äîïîâíþâàòèìå òà 
ðîçøèðþâàòèìå єâðîïåéñüêèé. Â îáìіí íà ïîëіòè÷íó ïіäòðèìêó Ðîñії 
Óêðàїíà ïîñèëèëà âëàñíó ó÷àñòü ó ðîáîòі ÑÍÄ, à 17 âåðåñíÿ 2003 ð. ïіä-
ïèñàëà Óãîäó ïðî ôîðìóâàííÿ Єäèíîãî åêîíîìі÷íîãî ïðîñòîðó ìіæ Ðîñієþ, 
Êàçàõñòàíîì, Óêðàїíîþ é Áіëîðóññþ.

Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþöіÿ çìіíèëà óÿâëåííÿ єâðîïåéöіâ ïðî Óêðàїíó. Її ïî-
÷àëè âèçíàâàòè ÿê êðàїíó, ùî ðîçòàøîâàíà íå ïðîñòî íà ñõîäі, à íà ñõîäі 
Єâðîïè, à äåõòî âèçíàâ її íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ єäèíîї єâðîïåéñüêîї öèâіëі-
çàöії é ïîëіòè÷íîãî ïðîñòîðó. Íîâèé «ïîìàðàí÷åâèé» îáðàç Óêðàїíè çáіãñÿ ç 
ðîçøèðåííÿì ЄÑ. Âèíèêíåííÿ ñïіëüíîãî êîðäîíó ìіæ Óêðàїíîþ òà ЄÑ ñïî-
íóêàëî ïîëіòèêіâ øóêàòè íîâі ôîðìóëè òіñíіøîї âçàєìîäії. Ðåçóëüòàòîì àêòè-
âіçàöії äіàëîãó íà íàéâèùîìó ðіâíі ñòàëî ïіäïèñàííÿ 21 ëþòîãî 2005 ð. 
òðèðі÷íîãî Ïëàíó äіé Óêðàїíà – ЄÑ ó ìåæàõ єâðîïåéñüêîї ïîëіòèêè ñóñіäñòâà.

 Президент Ющенко зробив своїм пріоритетом зовнішню політику… Українські ди-
пломати робили все можливе, щоб скористатися з позитивного іміджу України, 
створеного на Заході Помаранчевою революцією, і «вскочити в потяг» розши-

рення ЄС… У той час, як Європейський парламент у січні 2005 року проголосував за 
встановлення більш тісних відносин з Україною з перспективою майбутнього членства, 
європейська комісія, яка ухвалювала рішення про розширення, була значно обережні-
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шою. Замість того щоб провести переговори про приєднання до союзу, вона запропону-
вала Україні план тіснішої співпраці.

С. Плохій, історик

?  Чому для України шлях до ЄС виявився тривалим? Які події стали певним пере-
ломним моментом у сприйнятті України світом?

3. Регіональний вимір зовнішньої політики
Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ çîâíіøíüîïîëіòè÷íèõ çàâäàíü Óêðàїíè áóëà 

ðîçáóäîâà âіäíîñèí íàéâèùîãî ðіâíÿ çі ñòðàòåãі÷íèìè ïàðòíåðàìè – êðàї-
íàìè, ùî ìàþòü ïðіîðèòåòíå çíà÷åííÿ äëÿ íàøîї äåðæàâè. Êðіì Ðî ñіéñüêîї 
Ôåäåðàöії, âàæëèâèì áóëî íàëàãîäæåííÿ ñòîñóíêіâ ç Ïîëüùåþ, Ñëîâà÷÷è-
íîþ, Óãîðùèíîþ, Ðóìóíієþ, Ìîëäîâîþ, Áіëîðóññþ òà Òóðå÷÷èíîþ.

Мовою джерел
Сьогодні Україна і Польща є суверенними державами, добрими сусі-

дами, стратегічними партнерами. Тому вкрай важливо подолати гіркоту, 
що залишилась в історичній пам’яті багатьох українців і поляків. До 
цього нас спонукає не лише спільна відданість демократичним ціннос-
тям, повага до прав людини, основних принципів та норм міжнародного 
права, а й бажання бачити Україну і Польщу в об’єднаній Європі.

Зі Спільної заяви Президентів України і Республіки Польща 
«До порозуміння і єднання» (1997)

?  Яку стратегію обрали Україна та Польща у відносинах одна з одною?

Ïîëüùà çàâæäè ïіäòðèìóâàëà Óêðàїíó íà ìіæíàðîäíіé àðåíі, çîêðåìà 
ïðè âñòóïі äî Ðàäè Єâðîïè, ïðèєäíàííі äî Öåíòðàëüíîєâðîïåéñüêîї Іíіöіà-
òèâè, ó ñïіâðîáіòíèöòâі ç Ïіâíі÷íîàòëàíòè÷íèì àëüÿíñîì.

Âіäíîñèíè Óêðàїíè é Ñëîâà÷÷èíè ôîðìóâàëèñÿ íà ïðèíöèïàõ âçàєìíîї 
ïîâàãè òà ñóâåðåíіòåòó. Óêðàїíà áóëà ïåðøîþ äåðæàâîþ, ÿêà 1993 ð. âè-
çíàëà íåçàëåæíіñòü Ñëîâàöüêîї Ðåñïóáëіêè.

Óãîðùèíà âñòàíîâèëà äèïëîìàòè÷íі âіäíîñèíè ç Óêðàїíîþ âіäðàçó ïіñëÿ 
ïðîãîëîøåííÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі: 6 ãðóäíÿ 1991 ð. ó Êèєâі áóëî ïіä-
ïèñàíî «Äîãîâіð ïðî îñíîâè äîáðîñóñіäñòâà òà ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ Óêðàї-
íîþ і Óãîðñüêîþ ðåñïóáëіêîþ» òà âіäêðèòî ïîñîëüñòâî Óãîðùèíè. Ó íîâèõ 
ìіæíàðîäíèõ óìîâàõ ñïіâðîáіòíèöòâî ó ñôåðі єâðîïåéñüêîї òà єâðîàòëàí-
òè÷íîї іíòåãðàöії Óêðàїíè áóëî îäíèì ç íàéóñïіøíіøèõ íàïðÿìіâ äâîñòî-
ðîííіõ âіäíîñèí ç Óãîðùèíîþ.

Âіäíîñèíè ç Ðóìóíієþ âіä ñàìîãî ïî÷àòêó çäîáóòòÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæ-
íîñòі õàðàêòåðèçóâàëèñÿ íàÿâíіñòþ íèçêè ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. 2 ÷åðâíÿ 
1997 ð. ó ì. Êîíñòàíöà (Ðóìóíіÿ) áóëî ïіäïèñàíî «Äîãîâіð ïðî âіäíîñèíè 
äîáðîñóñіäñòâà і ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ Óêðàїíîþ òà Ðóìóíієþ». Äîäàòêîì äî 
íüîãî ñòàâ îêðåìèé ïðîòîêîë ïðî âèðіøåííÿ òåðèòîðіàëüíîãî ñïîðó ùîäî 
ìîðñüêîãî êîðäîíó â ×îðíîìó ìîðі íà îñíîâі ìіæíàðîäíîãî ïðàâà òà ìîæ-
ëèâå çâåðíåííÿ äî Ìіæíàðîäíîãî ñóäó ÎÎÍ ó Ãààçі.

 У Договорі 1997 року були закладені підстави для подальшої ревізії існуючих кор-
донів, і, попри завірення у їхній непорушності, на початку ХХІ століття з ініціативи 
румунської сторони перегляд таки відбувся. Водночас варто зауважити, що під-

писання даного Договору стало підтвердженням євроатлантичних прагнень Румунії та 
рішення останньої відмовитися від ідеї «повернення» північної Буковини.

Н. Нечаєва-Юрійчук, історикиня



Становлення України як незалежної держави

187

Íà ïðîäîâæåííÿ âèðіøåííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ïèòàíü 17 ÷åðâíÿ 2003 ð. ó 
ì. ×åðíіâöі áóëî óêëàäåíî «Äîãîâіð ìіæ Óêðàїíîþ òà Ðóìóíієþ ïðî ðåæèì 
óêðàїíñüêî-ðóìóíñüêîãî äåðæàâíîãî êîðäîíó, ñïіâðîáіòíèöòâî òà âçàєìíó 
äîïîìîãó ç ïðèêîðäîííèõ ïèòàíü» (ðàòèôіêîâàíî Óêðàїíîþ 2004 ð.). Óòіì 
óæå ó âåðåñíі 2004 ð. Ðóìóíіÿ ïåðåäàëà íà ðîçãëÿä Ìіæíàðîäíîãî ñóäó 
ÎÎÍ ïèòàííÿ ïðî äåëіìіòàöіþ êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôó òà âèíÿòêîâèõ 
åêîíîìі÷íèõ çîí ìіæ äâîìà êðàїíàìè.

Äîãîâіðíî-ïðàâîâó áàçó ìіæäåðæàâíèõ âіäíîñèí ç Ìîëäîâîþ ñêëàëè 
«Äîãîâіð ïðî äîáðîñóñіäñòâî, äðóæáó і ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæ Óêðàїíîþ òà 
Ðåñïóáëіêîþ Ìîëäîâà» (1992), «Äîãîâіð ìіæ Óêðàїíîþ і Ðåñïóáëіêîþ Ìîë-
äîâà ïðî äåðæàâíèé êîðäîí» (1999). Ñïіëüíà çàöіêàâëåíіñòü ó ðîçâèòêó 
áàãàòîñòîðîííіõ âіäíîñèí ùîäî іíòåãðàöії â Єâðîñîþç ðîáèòü êðàїíè ïðè-
ðîäíèìè ñîþçíèêàìè é ñòðàòåãі÷íèìè ïàðòíåðàìè.

Îñíîâíèì ðåçóëüòàòîì äâîñòîðîííüîãî äіàëîãó ç Áіëîðóññþ ñòàëî íàëà-
ãîäæåííÿ ïðÿìîãî ìіæäåðæàâíîãî ñïіâðîáіòíèöòâà, à òàêîæ ïîÿâà іíñòè-
òóòіâ äèïëîìàòè÷íîãî ïðåäñòàâíèöòâà â îáîõ êðàїíàõ. 1995 ð. ïіäïèñàíî 
«Äîãîâіð ïðî äðóæáó, äîáðîñóñіäñòâî і ñïіâðîáіòíèöòâî ìіæ Óêðàїíîþ і Ðåñ-
ïóáëіêîþ Áіëîðóñü», 1997 ð. – «Äîãîâіð ìіæ Óêðàїíîþ і Ðåñïóáëіêîþ Áіëî-
ðóñü ïðî äåðæàâíèé êîðäîí».

Íà çàñàäàõ ðіâíîïðàâ’ÿ ôîðìóâàëèñÿ äâîñòîðîííі âіäíîñèíè Óêðàїíè 
é Òóðå÷÷èíè. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàëî ñàìå ðåãіîíàëüíå ñïіâðîáіòíèöòâî 
Óêðàїíè ç Òóðå÷÷èíîþ ÷åðåç ðåãіîíàëüíå ëіäåðñòâî îáîõ äåðæàâ ó ×îðíî-
ìîðñüêî-Êàñïіéñüêîìó ðåãіîíі.

Формуємо компетентності

Інформаційну. Проаналізуйте, які перші кроки було здійснено Україною як 
суб’єктом міжнародних відносин.

Логічну. «Зовнішня політика України розпочиналася в умовах неготовності 
світу до незалежної України, адже розпад СРСР виявився несподіваним для 
основних геополітичних гравців. Основний з них – США, попри радощі від роз-
паду СРСР, насправді не знав, що робити на 1/6 земної поверхні. Тому по інерції 
Захід дивився на Україну очами Москви, продовжуючи дипломатію кінця хо лодної 
війни, ігноруючи Україну і не виявляючи до неї належного інтересу» (М. Алексіє-
вець, Я. Секо, історики). Які події вплинули на ставлення іноземних держав до 
України?

Просторову. Використовуючи карту 7 (с. 221), наведіть основні характерис-
тики зовнішньої політики держави в період, що вивчається.

Хронологічну. Синхронізуйте періоди діяльності президентів України зі зміс-
том зовнішньополітичного курсу держави.

Аксіологічну. «У роки незалежності основні завдання зовнішньої політики 
окреслювалися трикутником США – ЄС – Росія. Його конфігурація у 1992–2015 рр. 
постійно змінювалася, а отже – змінювалися і позиції України. Росія наполегливо 
намагалася залучити Україну до власних інтеграційних проектів на пострадян-
ському просторі. Втім, суттєвим мінусом такої пропозиції була відсутність фор-
мальної рівності партнерів… ЄС, зі свого боку, не пропонував чітких перспектив, а 
лише був заклопотаний філологічними вправами щодо визначення форми сусід-
ства. Інтереси США щодо України випливали зі стратегічних засад геополітичного 
домінування в світі, отож українська дипломатія розглядала відносини зі США в 
якості важливого аргументу в регіональному позиціонуванні та євроатлантичній 
інтеграції» (М. Алексієвець, Я. Секо, історики). Сформулюйте власне розуміння 
місця України в міжнародному світовому просторі. Які орієнтири в зовнішній по-
літиці, на вашу думку, є найбільш виграшними для України?

Мовленнєву. Схарактеризуйте відносини України з державами-сусідами.
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 §  37. Україна у 2005–2014 рр.
1. Соціально-економічний розвиток

2005 ð. íîâèé óðÿä, î÷îëþâàíèé Þ. Òèìîøåíêî, àêòèâíî âçÿâñÿ çà 
çìіíè â åêîíîìі÷íîìó æèòòі êðàїíè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè óðÿäó áóëî 
çìåíøåíî ìàñøòàáè ìàõіíàöіé ç ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðòіñòü, óíàñëіäîê 
÷îãî ðіâåíü íàäõîäæåíü ÏÄÂ äî áþäæåòó â 2005 ð. çðіñ óäâі÷і. Çäіéñíþâà-
ëàñÿ ïðîãðàìà «Êîíòðàáàíäà – ñòîï!», ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії ÿêîї çìåíøèëèñÿ 
çëîâæèâàííÿ íà êîðäîíàõ і, âіäïîâіäíî, çáіëüøèëèñÿ ìèòíі íàäõîäæåííÿ. 
Óäàëîñÿ âïîðÿäêóâàòè òà çíèçèòè â’їçíå ìèòî íà 90 % іìïîðòíèõ òîâàðіâ. 
Óðÿä òàêîæ çíà÷íî ñïðîñòèâ ïðîöåäóðè äëÿ іíîçåìíèõ іíâåñòîðіâ. Áóëî 
âæèòî çàõîäіâ, ÿêі ñïðèÿëè çìåíøåííþ ïðèõîâóâàííÿ âàëþòíîї âèðó÷êè 
âіä ïîäàòêîâèõ îðãàíіâ.

Ôàêòè÷íî âèøóêóâàëèñÿ çàñîáè äëÿ íàïîâíåííÿ áþäæåòó ãðîøèìà, ÿêі 
áóëè âêðàé íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ ñîöіàëüíèõ ãàðàíòіé ùîäî íàñåëåííÿ. 
Íà âèêîíàííÿ îçíà÷åíîãî çàâäàííÿ áóëî çðîáëåíî і òàêі êðîêè, ÿêі âèêëè-
êàëè ñåðéîçíèé ñïðîòèâ, і â ðåçóëüòàòі ïðîòèäії їõ íå áóëî ïîâíîöіííî 
âòіëåíî â æèòòÿ. Ñåðåä íèõ – ñïðîáè çìіíèòè ñõåìó îïîäàòêóâàííÿ ìàëîãî 
áіçíåñó; ïðîãðàìà ç ïåðåîöіíêè òà ðåïðèâàòèçàöії âåëèêèõ ïіäïðèєìñòâ; 
ðåâàëüâàöіÿ ãðèâíі.

 У жовтні 2005 р. відбувся перепродаж «Криворіжсталі» індійській компанії «Mittal 
Steel» за 5 млрд дол. – суму, майже в 9 разів вищу за ту, яку було сплачено дер-
жаві попереднім покупцем. Це був, по суті, єдиний приклад сплати реальної ціни 

за всю історію приватизації в Україні.

Ðåçóëüòàòîì ñòàëî âèêîíàííÿ óðÿäîì ñîöіàëüíèõ ãàðàíòіé: ïіäâèùèëè 
ìіíіìàëüíó ïåíñіþ (íà 17 %) і ìіíіìàëüíó çàðîáіòíó ïëàòó (íà 27 %); çðîñëè 
çàðïëàòè â áþäæåòíîìó ñåêòîðі (íà 57 %), çàïî÷àòêóâàëè âèïëàòè îäíî-
ðàçîâîї äåðæàâíîї äîïîìîãè ïðè íàðîäæåííі äèòèíè (8,5 òèñ. ãðí).

Ñîöіàëüíèì äîñÿãíåííÿì öüîãî ïåðіîäó ñòàâ çëàì (õî÷à é òèì÷àñîâèé) 
íåãàòèâíèõ ñîöіàëüíèõ і äåìîãðàôі÷íèõ òåíäåíöіé, ÿêі ñïîñòåðіãàëèñÿ â 
Óêðàїíі â ïîïåðåäíі äåñÿòèëіòòÿ. Ó 2008 ð. íàðîäæóâàíіñòü ïåðåâèùèëà 
ñìåðòíіñòü ó Êèєâі, Çàêàðïàòñüêіé і Ðіâíåíñüêіé îáëàñòÿõ.

 §  37. Україна у 2005–2014 рр.
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 Зростаючий рівень народжуваності фіксувався щорічно: 2004 і 2005 рр. – по 
428 тис. новонароджених, 2006 р. – 462 тис., 2007 р. – 476 тис., 2008 р. – 514 тис., 
2009 р. народилося 515 тис. дітей.

Народжуваність в Україні 
в 2004–2013 рр. (тис. осіб)

Середньорічна чисельність населення 
в Україні в 2004–2013 рр. (тис. осіб)

?  Проаналізуйте графіки. Якими процесами в Україні можна пояснити рух кривої у 
графіках?

Ùîïðàâäà, çàõîäè, ùî ñïðÿìîâóâàëèñÿ íà ïîëіïøåííÿ æèòòÿ íàñå-
ëåííÿ, ìàëè êîðîòêîñòðîêîâèé ïîçèòèâíèé åôåêò. Ïîãіðøèëà ñèòóàöіþ 
ïàëèâíà êðèçà, ùî ñïàëàõíóëà ó 2005 ð. Òîãî æ ðîêó çðîñëè öіíè íà ì’ÿñî, 
ïðîäóêòè ïòàõіâíèöòâà òà öóêîð.

Ñåðåä åêîíîìі÷íèõ çäîáóòêіâ – ðîçøèðåííÿ ãåîãðàôії ðèíêіâ çáóòó 
àãðàðíîї ïðîäóêöії òà çáіëüøåííÿ îáñÿãіâ її åêñïîðòó íà ðèíêè Àçіéñüêîãî 
ðåãіîíó òà Äàëåêîãî Ñõîäó.

Êðåäèòíèé áóì, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ â öåé ïåðіîä, ìàâ ñóïåðå÷ëèâі íàñëіäêè. 
Ìàñøòàáíå êðåäèòóâàííÿ, ç îäíîãî áîêó, çíà÷íî ïîæâàâèëî ñïîæèâ÷èé ðèíîê 
і ñïðèÿëî çðîñòàííþ äîáðîáóòó, ç іíøîãî – ñòàëî îäíієþ ç ïåðåäóìîâ ìàéáóò-
íüîãî ôіíàíñîâîãî êðàõó áàãàòüîõ áàíêіâ і ñåðéîçíèõ ïðîáëåì ó áîðæíèêіâ.

Ç ëіòà 2008 ð. â Óêðàїíі äåäàëі ñèëüíіøå âіä÷óâàëèñÿ âïëèâè ñâіòîâîї 
ôіíàíñîâîї êðèçè. Îáìіííèé êóðñ çðіñ ç 5,5 äî 8 ãðèâåíü çà äîëàð íà êіíåöü 
2008 ð. Öå ïðèçâåëî äî ïîäîðîæ÷àííÿ êðåäèòіâ і çáіëüøåííÿ êðåäèòíèõ 
çîáîâ’ÿçàíü íàñåëåííÿ. Ôіíàíñîâà êðèçà íåãàòèâíî âïëèíóëà íà åêîíîìіêó: 
çìåíøèâñÿ îáñÿã âèïóñêó ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії, âіäáóâñÿ ñïàä áóäіâíè-
öòâà. Ó 2009 ð. ãàçîâèé êîíôëіêò ç Ðîñієþ ïðèçâіâ äî íîâîãî çàãîñòðåííÿ 
åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії.

 Попри те, що Україна відновила свій економічний потенціал порівняно з 1990-ми рр., 
економічні й політико-системні проблеми створюють ситуацію, коли радикальні 
економічні реформи, які зазвичай потребують високого рівня консолідації су-

спільства, політичної волі державного керівництва, ефективного менеджменту, кваліфі-
кованої бюрократії, високого рівня правової свідомості і влади закону, часто залишаються 
лише політичною риторикою.

Г. Касьянов, історик

?  Чому, на думку автора, в Україні впродовж двох десятиліть залишався невиріше-
ним комплекс проблем? Спробуйте узагальнити ці проблеми.

2. Суспільно-політичне життя
Çà íàñëіäêàìè ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîї êðèçè â Óêðàїíі â 2004–2005 ðð. áóëî 

âíåñåíî çìіíè ó âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî. Âèðіøèëè (ÿê çàçíà÷àëîñÿ) íàäàëі 
ïðîâîäèòè âèáîðè äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè çà ïðîïîðöіéíîþ ñèñòåìîþ.
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 Пропорційна виборча система – це така система, за якої голосування за канди-
датів проводиться за партійними списками.

Òàêèì ÷èíîì, îñíîâíèìè ãðàâöÿìè ó íàñòóïíèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíîї 
Ðàäè ñòàëè ïîëіòè÷íі ïàðòії, îñíîâíі ç ÿêèõ ïðîñóâàëèñÿ ïåâíèìè îëіãàð-
õі÷íèìè ãðóïàìè. Âèáîð÷і êàìïàíії ôàêòè÷íî ïåðåòâîðèëèñÿ íà áîðîòüáó 
ìіæ äâîìà óìîâíèìè ïîëіòè÷íèìè òàáîðàìè.

 Згідно з офіційними результатами, у Верховну Раду V скликання пройшли: Партія 
регіонів (186 мандатів), Блок Юлії Тимошенко (129), Народний союз «Наша Укра-
їна» (81), Соціалістична партія України (33), Комуністична партія України (21).

?  Проаналізуйте результати виборів. Хто здобув перемогу? Які були реальні мож-
ливості для налагодження дієвої співпраці, зважаючи на наявність ідеологічних 
розходжень?

Ó ïàðëàìåíòі ñòâîðèëè àíòèêðèçîâó êîàëіöіþ, ùî îá’єäíàëà ðåãіîíàëіâ, 
êîìóíіñòіâ, ñîöіàëіñòіâ. Óðÿä, ñôîðìîâàíèé êîàëіöієþ, íå çíàéøîâ ïîðîçó-
ìіííÿ ç Ïðåçèäåíòîì. Їõíє ïðîòèñòîÿííÿ ñïðîâîêóâàëî ÷åðãîâó êðèçó 
âëàäè òà ïðèçâåëî äî ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðіâ ó âåðåñíі 
2007 ð. Ó ïåðåãîíàõ âèðіøèëè ïîçìàãàòèñÿ 20 ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé і áëîêіâ. 
Äî ïàðëàìåíòó ïîòðàïèëè: Ïàðòіÿ ðåãіîíіâ, Áëîê Þëії Òèìîøåíêî (ÁÞÒ), 
Áëîê «Íàøà Óêðàїíà – Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà», Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Óêðà-
їíè, Áëîê Ëèòâèíà. Êîàëіöіþ îíîâëåíîãî ïàðëàìåíòó áóëî ñòâîðåíî ç ïðè-
áі÷íèêіâ Â. Þùåíêà і ÁÞÒ.

Ïіä ÷àñ îáîõ âèáîð÷èõ êàìïàíіé ðåàëіçîâóâàëàñÿ ñòðàòåãіÿ ôîðìóâàííÿ 
ãðîìàäñüêîї äóìêè і ìàíіïóëþâàííÿ íåþ. Çäіéñíþâàëèñÿ ïðîâîêàöії ùîäî 
óïðàâëіíöіâ âèùèõ åøåëîíіâ âëàäè, ÿêі ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ãó÷íі êîðóï-
öіéíі ñêàíäàëè. Óòіì îñíîâíà ìåòà, çàðàäè ÷îãî çäіéñíþâàëàñÿ ïàðòіéíà áî-
ðîòüáà â ïîëіòè÷íîìó ôîðìàòі, – öå çäіéñíåííÿ ïåðåðîçïîäіëó âëàäíèõ 
ïîâíîâàæåíü â іíòåðåñàõ ôіíàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ ãðóï, ÿêі ïðàãíóëè çáåðåãòè 
âæå ïðèâàòèçîâàíå òà çàâîëîäіòè ùå íåðîçäåðæàâëåíèìè áàãàòñòâàìè êðàїíè.

 Закладені позитивні тенденції в ідеї проведення парламентських виборів на пар-
тійній основі в Україні мали негативні наслідки. В першу чергу і внаслідок відсут-
ності реальних важелів впливу на політичну еліту у громадян країни. «Здвоєні» 

вибори 2006–2007 рр. не наблизили країну до кращих світових політичних стандартів. 
Вони лише поглибили кризу в суспільстві.

В. Мороко, історик

?  Які наслідки мало впровадження виборчої системи на партійній основі? У чиїх 
інтересах виявилася партійна система виборів?

Ç 2008 ð. ïî÷àëèñÿ ÷åðãîâі ïðîòèñòîÿííÿ ìіæ ãіëêàìè âëàäè â Óêðàїíі. 
Âàæëèâі ïèòàííÿ äåðæàâíîãî ðîçâèòêó äîâîäèëîñÿ âèðіøóâàòè ÷åðåç ïî-
äîëàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé, ÿêі âèíèêàëè ìіæ ïðåçèäåíòîì òà óðÿäîì, óðÿäîì 
òà ïàðëàìåíòñüêîþ îïîçèöієþ. Îñîáëèâå çàãîñòðåííÿ ïðîòèñòîÿíü ñïîñòå-
ðіãàëîñÿ íà òëі åêîíîìі÷íîї êðèçè 2008 ð.

 Президент В. Ющенко не створив єдиних правил гри і політичних інститутів, які б 
ефективно діяли. Усі п’ять років президентських повноважень він діяв ситуативно, 
орієнтуючись на політичну доцільність. Йому не вдалося стати модератором, 

який міг би генерувати цілі й ідеї та формувати під них команду. В. Ющенко не впорався 
з роллю національного арбітра.

Б. Дем’яненко, історик

?  Чому, на думку історика, В. Ющенку не вдалося повною мірою реалізувати свої 
повноваження президента як керівника держави? Аргументуйте.
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17 ñі÷íÿ 2010 ð. âіäáóëèñÿ ÷åðãîâі âèáîðè ïðåçèäåíòà. Ó ïåðåãîíàõ 
óçÿëè ó÷àñòü 18 êàíäèäàòіâ. Ïåðåìîãó çäîáóâ ëіäåð Ïàðòії ðåãіîíіâ Â. ßíó-
êîâè÷. Óïðîäîâæ áåðåçíÿ–ëèñòîïàäà 2010 ð. íîâîîáðàíèé Ïðåçèäåíò 
 çäіéñíèâ êàðäèíàëüíі çìіíè â ñèñòåìі âëàäè. Ó ïàðëàìåíòі ñòâîðèëè ïðå-
çèäåíòñüêó áіëüøіñòü, ÿêà îáðàëà óðÿä. Áóëî ìàéæå ïîâíіñòþ çàìіíåíî 
ïðåçèäåíòñüêó âåðòèêàëü âëàäè – ãîëіâ îáëàñíèõ, ìіñüêèõ і ðàéîííèõ 
äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé. Çà ðåçóëüòàòàìè ìіñöåâèõ âèáîðіâ ó áіëüøîñòі 
îáëàñòåé ïðèéøëà äî âëàäè Ïàðòіÿ ðåãіîíіâ òà її ñîþçíèêè. Ïðåçèäåíò 
Óêðàїíè íàáóâ ïîâíîâàæåíü, ÿêі äîçâîëÿëè êîíòðîëþâàòè íå ëèøå âëàñíó 
âåðòèêàëü, à é ñèëîâі òà ôіñêàëüíі îðãàíè, óðÿä, ñóäîâó ñèñòåìó é çíà-
÷íîþ ìіðîþ ïàðëàìåíò.

Â. ßíóêîâè÷ âèñòóïèâ ç ïðîãðàìîþ åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì íà 2010–
2014 ðð.: «Çàìîæíå ñóñïіëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîìіêà, åôåê-
òèâíà äåðæàâà». Íà ïðàêòèöі öі ãàñëà ìàëè øâèäøå ïîïóëіñòñüêèé 
õàðàêòåð, íіæ ñêëàäàëè ñïðàâæíþ ïðîãðàìó äіé. ßê і ïîïåðåäíèêè, íîâà 
âëàäà ôіêñóâàëà êóðñ ãðèâíі äî äîëàðà; áðàëà іíîçåìíі êðåäèòè òà çàáåç-
ïå÷óâàëà ñïîêіé íàñåëåííÿ øëÿõîì íàðîùóâàííÿ áîðãіâ. Êîðóïöіÿ, ðåé-
äåðñòâî, êàçíîêðàäñòâî íàáóëè íåáà÷åíèõ ðîçìіðіâ.

?  Які способи стабілізації економіки використовувала влада впродовж 2007–
2013 рр.? Чому влада вдавалася до позик і для яких проектів їх використовувала?

3. Віктор Янукович
Âіêòîð ßíóêîâè÷ (íàðîäèâñÿ 1950 ð.) – іíæåíåð-

ìåõàíіê, äåðæàâíèé äіÿ÷, ïîëіòèê. 1980 ð. çàêіí÷èâ 
Äîíåöüêèé ïîëіòåõíі÷íèé іíñòèòóò. Ç 1996 ð. ïðà-
öþâàâ ó Äîíåöüêіé îáëäåðæàäìіíіñòðàöії, ó 1997–
2002 ðð. î÷îëþâàâ її. Ó 2002 ð. éîãî ïðèçíà÷åíî 
Ïðåì’єð-ìіíіñòðîì Óêðàїíè. Îáіéìàâ öåé ïîñò óïðî-
äîâæ ïåðøèõ äâîõ òóðіâ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðіâ 
2004 ð., íà ÿêèõ áóâ êàíäèäàòîì íà ïîñò ïðåçè-
äåíòà. Ïðîãðàâøè ïðåçèäåíòñüêі âèáîðè ó ãðóäíі 
2004 ð., ïîäàâ ó âіäñòàâêó ç ïîñàäè Ïðåì’єð-ìіíіñòðà 
Óêðàїíè. Íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 2006 ð. 
 Ïàðòіÿ ðåãіîíіâ, ÿêó âіí î÷îëþâàâ, ïîñіëà ïåðøå 
ìіñöå. Іç ñåðïíÿ 2006 ð. – Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè. 
Ó 2010–2014 ðð. – Ïðåçèäåíò Óêðàїíè. Ó 2019 ð. 
Â. ßíóêîâè÷à çàñóäæåíî çàî÷íî äî 13 ðîêіâ óâ’ÿçíåííÿ çà äåðæàâíó çðàäó.

 Його ідеал був сильний авторитарний режим, і він намагався зосередити якнай-
більше влади у власних руках та в руках членів своєї родини… Маючи зосере-
джену в своїх руках владу та замовклу або залякану політичну опозицію, Янукович 

та його ставленики сфокусували свою увагу на збагаченні керівного клану. За короткий 
період Янукович і члени його сім’ї та оточення накопичили величезні статки, перевівши 
близько 70 мільярдів доларів на іноземні рахунки та поставивши під загрозу стабільність 
держави, яка до осені 2013 р. виявилася на межі дефолту.

С. Плохій, історик

?  Чиї інтереси представляв В. Янукович, перебуваючи на посаді Президента 
 України? Які були можливості для опозиційної діяльності за його керування дер-
жавою?

Îðієíòèðè çîâíіøíüîї òà îáîðîííîї ïîëіòèêè Óêðàїíè çà ÷àñіâ ïðåçè-
äåíòñòâà Â. ßíóêîâè÷à âèçíà÷åíî â Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî çàñàäè âíóòðіø-
íüîї і çîâíіøíüîї ïîëіòèêè Óêðàїíè» (2010).

Віктор Янукович
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Мовою джерел
Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню полі-

тику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма 
заінтересованими партнерами, виходячи насамперед з необхідності га-
рантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної ціліс-
ності України.

Із Закону України «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики України» (2010)

?  Які головні принципи зовнішньополітичної діяльності держави викладено в 
документі?

Íà ïðàêòèöі çà ïåðåáóâàííÿ Â. ßíóêîâè÷à íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Óêðà-
їíè ïåðåâàæàëè îðієíòèðè íà ñïіâ ïðàöþ ç Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ òà êðà-
їíàìè ÑÍÄ.

4. Загострення відносин з Російською Федерацією
Ó âіäíîñèíàõ Óêðàїíè ç Ðîñіéñüêîþ Ôåäåðàöієþ âіä ïî÷àòêó ïðîãîëî-

øåííÿ íåçàëåæíîñòі ïåðіîäè÷íî âèíèêàëè êîíôëіêòè, ñïðîâîêîâàíі ðîñіé-
ñüêîþ ñòîðîíîþ. Êîæíîãî ðàçó óêðàїíñüêà ñòîðîíà çíàõîäèëà ìîæëèâîñòі 
âèðіøóâàòè ïðîáëåìíі ïèòàííÿ øëÿõîì ïåðåãîâîðіâ і äîìîâëåíîñòåé.

Ïіñëÿ îáðàííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè Â. Þùåíêà ó 2005 ð. ðîñіéñüêèé 
ïîëіòèêóì óêîòðå ïðîÿâèâ áàæàííÿ âèðіøàëüíèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ïî-
äії â Óêðàїíі. Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ âèñëîâèëà ñâîє ñòàâëåííÿ äî íîâîîáðà-
íîãî Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðàêòè÷íèìè äіÿìè: íà ïî÷àòêó 2006 ð. ïåðåêðèëà 
Óêðàїíі ãàç. Ç’ÿâèëîñÿ íîâå ïîíÿòòÿ – ãàçîâà âіéíà.

Мовою джерел
В грудні 2005-го року у газових взаєминах України та Росії відбу-

валося стільки подій, що не вистачило б місця навіть на дуже стислий 
їх перелік. Але суть була одна: Росія, наполягаючи на незмінності 
астрономічного зростання ціни з $ 50 по бартеру до $ 230 грошима, 
на публіку розігрувала «благодєтєля». І пропонувала варіанти, які 
мали б демонструвати схильність до компромісів, однак насправді цей 
компроміс являв собою не що інше, як викручування рук.

Зі спогадів С. Лук’янчука, начальника прес-центру 
НАК «Нафтогаз України» (2005–2006)

?  Які зміни в оплаті газу РФ пропонувала Україні? Чи реальним було вирішення 
цього питання для економіки України? Чому була настільки величезна різниця в цінах 
порівняно з попереднім періодом?

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåìîâèí áóëî ïіäïèñàíî íîâі äîìîâëåíîñòі ïðî çáіëü-
øåííÿ âàðòîñòі ãàçó ìàéæå óäâі÷і – äî 95 äîëàðіâ ÑØÀ çà êóáîìåòð.

Óçèìêó 2008–2009 ðð. ðîçãîðíóëàñÿ äðóãà ãàçîâà êðèçà. 1 ñі÷íÿ 2009 ð. 
«Ãàçïðîì» ïðèïèíèâ ïîñòà÷àòè ãàç íà òåðèòîðіþ Óêðàїíè, çâèíóâàòèâøè 
Óêðàїíó ó êðàäіæöі ãàçó. 7 ñі÷íÿ ÐÔ ïîâíіñòþ ïåðåêðèëà ãàç. Áåç ãàçó çà-
ëèøèëèñÿ Áîëãàðіÿ, Ãðåöіÿ, Õîðâàòіÿ, Óãîðùèíà, Àâñòðіÿ, Ðóìóíіÿ, Ñëî-
âà÷÷èíà òà Ïîëüùà. Äî ïåðåãîâîðіâ ïіäêëþ÷èëàñÿ Єâðîêîìіñіÿ. Ïіñëÿ 
òðèâàëèõ ïåðåìîâèí Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè Þ. Òèìîøåíêî áóëà çìó-
øåíà óêëàñòè ãàçîâèé êîíòðàêò ç ðîçðàõóíêîâîþ öіíîþ ãàçó íà ðіâíі 
450 äîëàðіâ çà òèñÿ÷ó êóáîìåòðіâ.
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Ç ïðèõîäîì äî âëàäè ó 2010 ð. 
Â. ßíóêîâè÷à ïî÷àëîñÿ ôîðìóâàííÿ 
íîâîãî ôîðìàòó ñòîñóíêіâ Óêðàїíè ç 
ÐÔ. Ó êâіòíі 2010 ð. áóëî ïіä ïè ñà íî 
Õàðêіâñüêі óãîäè, çãіäíî ç ÿêèìè 
òåðìіí ïåðåáóâàííÿ ×îðíîìîðñüêîãî 
ôëîòó ÐÔ ó Ñåâàñòîïîëі ïîäîâæåíî ç 
2017 äî 2042 ð. ç àâ òîìàòè÷íèì ïðîäî-
âæåííÿì ùå íà ï’ÿòü ðîêіâ. Ó öåé ÷àñ 
Óêðàїíà îòðèìàëà ñóòòєâó òèì÷àñîâó 
çíèæêó íà ãàç, çà ùî äîìîâëåíіñòü íà-
çâàëè «ôëîò â îáìіí íà ãàç».

?  Як суспільство реагувало на Харківські угоди? Чому?

Ïіäãîòîâêà òà íàìіðè êåðіâíèöòâà Óêðàїíè óêëàñòè Óãîäó ïðî àñîöіà-
öіþ ç ЄÑ ó 2013 ð. çíîâó ïіäíÿëè ãðàäóñ íàïðóæåííÿ ìіæ Óêðàїíîþ òà ÐÔ. 
Íàìàãàþ÷èñü òèñíóòè íà Óêðàїíó, Ðîñіÿ ïî÷àëà âäàâàòèñÿ äî òîðãîâåëüíèõ 
çàáîðîí. 14 ñåðïíÿ Ôåäåðàëüíà ìèòíà ñëóæáà ÐÔ âíåñëà âñіõ áåç âèíÿòêó 
óêðàїíñüêèõ åêñïîðòåðіâ äî ñïèñêó ðèçèêîâàíèõ. Ïî ñóòі, іøëîñÿ ïðî ïîâ-
íîìàñøòàáíó çóïèíêó óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó íà íåâèçíà÷åíèé òåðìіí. 
Ìîñêâà ïåðåéøëà â ðіøó÷èé íàñòóï іç ÷іòêî âèçíà÷åíîþ ìåòîþ – íå äî-
ïóñòèòè ïіäïèñàííÿ Óêðàїíîþ Óãîäè ïðî àñîöіàöіþ ç Єâðîïåéñüêèì Ñîþ-
çîì òà ïðèìóñèòè Óêðàїíó іíòåãðóâàòèñÿ â Ìèòíèé ñîþç. 21 ëèñòîïàäà 
2013 ð. óðÿä Óêðàїíè îãîëîñèâ ïðî ïðèçóïèíåííÿ ïіäãîòîâêè äî ïіäïè-
ñàííÿ Óãîäè. Öå ðіøåííÿ ïðèçâåëî äî ïðîòåñòіâ ó öåíòðі Êèєâà.

Формуємо компетентності

Мовленнєву. Складіть розповідь про соціально-економічне життя українців 
у 2005–2013 рр. Сформулюйте висновок про зміни, що позначалися на повсяк-
денні представників різних соціальних груп.

Просторову. «Великий бізнес прагнув доступу до європейських ринків і боявся 
можливості поглинання російськими конкурентами в разі приєднання України до 
очолюваного Росією Митного союзу» (С. Плохій, історик). Сформулюйте висновок 
про інтеграційні устремління українських олігархів.

Логічну. Порівняйте основні ознаки суспільно-політичного життя українців у 
періоди президентства В. Ющенка та В. Януковича.

Інформаційну. Складіть політичний портрет В. Януковича.
Аксіологічну. «Коли ми порівняли результати опитування в Україні, Азербай-

джані та Росії, зроблені наприкінці 2009-го – на початку 2010-го року, то поба-
чили, що українці дуже відрізнялися своїм критичним ставленням не тільки до 
всіх політичних, а й до соціальних інститутів – навчальних закладів, медичних 
установ… Наступні опитування, проведені у 2011 році, показали, що негативне 
ставлення молоді до державних інститутів ще більш зросло, особливо до пра-
воохоронних органів… істотно змінилося ставлення молоді України до ціннос-
тей демократії та свободи… Набагато більше стало в Україні молоді, яка бажає 
мати в країні демократію» (І. Бекешкіна, директорка фонду «Демократичні іні-
ціативи», 2012). 1. Підготуйтеся до дискусії «Молодь у 2005–2012 рр. мала (не 
мала) можливості повноцінно реалізуватися у громадсько-політичному житті». 
2. Які можливості для активної участі української молоді у громадсько-політич-
ному житті суспільства існують? 3. Поінформуйте про них однолітків.

Хронологічну. Синхронізуйте основні періоди загострення відносин між 
Україною та Росією з перебігом політичних процесів в Україні.

Протести проти Харківських угод (2011)
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 §  38. Революція Гідності
1. Загострення соціальної кризи
 Революція Гідності – це політичні та суспільні зміни в Україні (листопад 2013 р. – 

лютий 2014 р.), викликані спротивом проти соціальної політики влади та відходу 
політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на євро-

пейську інтеграцію з подальшою відмовою від цього курсу. Переросли в тривалий грома-
дянський конфлікт.

Мовою джерел
Призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію 

між Україною… та Європейським Союзом… відновити активний діалог з 
Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами – 
членами Співдружності Незалежних Держав щодо пожвавлення торго-
вельно-економічних зв’язків з метою збереження та зміцнення спіль-
ними зусиллями економічного потенціалу держави.

З розпорядження Кабінету Міністрів України (21 листопада 2013 р.)

?  Які перспективи для України визначив цей документ? Які питання цього документа 
люди розцінили як порушення своїх прав, які не можна допустити?

Âіäìîâà Â. ßíóêîâè÷à ïіäïèñàòè àñîöіàöіþ ç ЄÑ (âіäìîâó îçâó÷åíî çà 
òèæäåíü äî ïðîâåäåííÿ ñàìіòó â ì. Âіëüíþñ, ïіä ÷àñ ÿêîãî ìàëî âіäáóòèñÿ 
ïіäïèñàííÿ) âèêëèêàëà îáóðåííÿ óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Äëÿ ãðîìàä-
ñüêîñòі єâðîïåéñüêèé âèáіð áóâ âèáîðîì êðàùîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ïåðøà àêöіÿ âіäáóëàñÿ 21 ëèñòîïàäà 2013 ð. Íà çíàê ïðîòåñòó íà ìàé-
äàí Íåçàëåæíîñòі âèéøëî áëèçüêî 1500 ëþäåé – ïåðåâàæíî æóðíàëіñòè, 
ãðîìàäñüêі àêòèâіñòè òà îïîçèöіéíі ïîëіòèêè. Çãîäîì äî íèõ ïðèєäíàëèñÿ 
ñòóäåíòè âèøіâ ç óñієї êðàїíè.

Óâå÷åðі 21 ëèñòîïàäà â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ õòîñü óïåðøå âèêîðèñòàâ 
ñëîâî Єâðîìàéäàí. Ïðèìіòíîþ îñîáëèâіñòþ àêöіé ïðîòåñòó ïðîòè ñêàñóâàííÿ 
ïіäïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîöіàöіþ ìіæ Óêðàїíîþ òà ЄÑ ñòàëà їõ øèðîêà ðåãіî-
íàëüíà ãåîãðàôіÿ. Àêöії âіäáóëèñÿ â áàãàòüîõ îáëàñíèõ öåíòðàõ.

Ðåàêöіÿ âëàäè áóëà ïðîãíîçîâàíîþ: âîíà ñòÿãíóëà ïіäðîçäіëè îðãàíіâ 
âíóòðіøíіõ ñïðàâ òà ïðîäåìîíñòðóâàëà ãîòîâíіñòü çàñòîñóâàòè ñèëó ïðîòè 
ìіòèíãóâàëüíèêіâ. Ó íі÷ íà 30 ëèñòîïàäà âіäáóâñÿ ïåðåëîìíèé ìîìåíò 
ïðîòåñòíîãî ðóõó. Áіéöі ñïåöïіäðîçäіëó ÌÂÑ «Áåðêóò» ïîáèëè êіëüêà ñî-
òåíü ìіòèíãóâàëüíèêіâ. Ïіä ÷àñ öієї îïåðàöії ïðîòè ïðîòåñòóâàëüíèêіâ 
áóëî çàñòîñîâàíî âèáóõîâі ïàêåòè, ëþäåé áèëè êèéêàìè. ×àñòèíà ëþäåé 
çìîãëà âòåêòè і ñõîâàòèñÿ â Ìèõàéëіâñüêîìó Çîëîòîâåðõîìó ñîáîðі.

Àêöіÿ, ùî ïî÷èíàëàñÿ ÿê âèìîãà ïðèєäíàòèñÿ äî Єâðîïè, òðàíñôîðìó-
âàëàñÿ â Ðåâîëþöіþ Ãіäíîñòі. Ðîçãіí Ìàéäàíó ñïðè÷èíèâ øèðîêèé ðåçî-
íàíñ ó ñóñïіëüñòâі, і Ìàéäàí çіáðàâ ùå áіëüøå ïðèõèëüíèêіâ.

1 ãðóäíÿ 2013 ð. íà öåíòðàëüíі âóëèöі é ïëîùі Êèєâà âèéøëî ïîíàä 
500 òèñ. êèÿí. Òîãî ñàìîãî äíÿ ïðîòåñòóâàëüíèêè ðîçáèëè íàìåòîâå ìіñ-
òå÷êî. Ãîëîâíèìè âèìîãàìè ìіòèíãóâàëüíèêіâ ñòàëè âіäñòàâêà Êàáìіíó, 
ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðіâ ïðåçèäåíòà é çàìіíà óðÿäó. Äëÿ ðåàëіçà-
öії öèõ öіëåé îãîëîñèëè çàãàëüíîíàöіîíàëüíèé ñòðàéê.

Іç ñåðåäèíè ãðóäíÿ äî ñåðåäèíè ñі÷íÿ òðèâàëî ôðîíòàëüíå ïðîòèñòî-
ÿííÿ íà âóëèöÿõ ìіñòà é âіäáóâàâñÿ ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ìіæ ïîëіòè÷íîþ 
îïîçèöієþ òà Â. ßíóêîâè÷åì. Ó ñåðåäèíі ñі÷íÿ 2014 ð. âëàäà ïîñèëèëà íà-
ñòóï íà ïðîòåñòóâàëüíèêіâ. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ç ïîðóøåííÿìè óõâà-

 §  38. Революція Гідності §  38. Революція Гідності



У пошуках нової України

195

ëèëà íèçêó «äèêòàòîðñüêèõ çàêîíіâ». Їõíі îñíîâíі ïîëîæåííÿ ïåðåäáà÷àëè 
çàïðîâàäæåííÿ êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà åêñòðåìіñòñüêó äіÿëü-
íіñòü, ïîâåðíåííÿ êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà íàêëåï, æîðñòêіøі âè-
ìîãè ùîäî ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ àêöіé òîùî.

19 ñі÷íÿ 2014 ð. çàãîñòðèâñÿ êîíôëіêò ìіæ ïðîòåñòóâàëüíèêàìè òà ñè-
ëîâèìè ñòðóêòóðàìè. Àêöіÿ, ùî ïî÷èíàëàñÿ ÿê ìèðíèé ïðîòåñò, çà êіëüêà 
òèæíіâ ïåðåòâîðèëàñÿ íà êðèâàâі ñóòè÷êè. 18 ëþòîãî 2014 ð. íàñèëüñòâî 
äîñÿãëî ïіêó. Çà òðè äíі çàãèíóëî áëèçüêî 80 ëþäåé. Óáèâñòâà âèêëèêàëè 
êàðäèíàëüíі çìіíè. Äî Êèєâà ïî÷àëè ïðèáóâàòè ïðèõèëüíèêè ïðîòåñòó-
âàëüíèêіâ ç ðåãіîíіâ Óêðàїíè. Ïðåäñòàâíèêè єâðîïåéñüêèõ ñòðóêòóð ïî-
÷àëè ïóáëі÷íî âèñëîâëþâàòèñÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñàíêöіé. Ïî÷àâñÿ 
àêòèâíèé ðîçêîë ïðîïðåçèäåíòñüêîї áіëüøîñòі ó Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè. 
Ïàðëàìåíò áóâ çìóøåíèé ðåàãóâàòè íà ïîäії.

Мовою джерел
Категорично засудити усі вияви насильства, що призвели до за-

гибелі, поранень та каліцтв людей, їх тортур і катування, що від-
носяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів… Заборо-
нити проведення антитерористичної операції, рішення про проведення 
якої оголошено Службою безпеки України та Антитерористичним центром 
України 19 лютого 2014 року, на всій території України чи в окремих 
її місцевостях.

З Постанови Верховної Ради України «Про засудження застосування 
насильства, що призвело до загибелі людей» (20 лютого 2014 р.)

?  Що спонукало парламентарів до ухвалення цього документа?

Óíî÷і 21 ëþòîãî ñïåöïðèçíà÷åíöі ïîêèíóëè Êèїâ, Â. ßíóêîâè÷ óòіê çі 
ñòîëèöі. Óêðàїíñüêèé ïàðëàìåíò ïðîãîëîñóâàâ çà âіäñòîðîíåííÿ ïðåçè-
äåíòà òà ïðèçíà÷åííÿ òèì÷àñîâîãî óðÿäó íà ÷îëі ç îïîçèöієþ.

Знайдіть у мережі Інтернет сайт «Національний меморіальний комплекс Героїв Небес-
ної Сотні – Музей Революції Гідності» і дізнайтеся більше про Революцію Гідності у рубриці 
«Що таке Майдан».

Революція Гідності 2013–2014 рр.

?  Що спонукало українських громадян масово вийти на майдан Незалежності?
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 Небесна Сотня – прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, 
які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану. Більшість цих ге-
роїв загинула 18–20 лютого 2014 р.

21 ëþòîãî íà ìàéäàíі Íåçàëåæíîñòі âіäáóëîñÿ ïðîùàííÿ ç òèìè, êîãî â 
æàëîáíèõ ïðîìîâàõ íàçâàëè Íåáåñíîþ Ñîòíåþ. Ñèìâîëîì ïðîùàííÿ ç ãå-
ðîÿìè ñòàëà íàðîäíà ïіñíÿ «Ïëèâå êà÷à ïî Òèñèíі».

2. Окупація та анексія Криму Російською Федерацією
Ùå â ÷àñè ãîðáà÷îâñüêîї ïåðåáóäîâè êåðіâíèöòâî ÑÐÑÐ ïëàíóâàëî âіäі-

áðàòè Êðèì â Óêðàїíè â ðàçі ïðîãîëîøåííÿ íåþ íåçàëåæíîñòі, à Äîíáàñ 
ìàâ îäåðæàòè àâòîíîìіþ.

 Вже в січні 2014 р., коли в Москві починали розуміти, що втрачають Україну і що 
проросійський режим В. Януковича у Києві приречений на падіння, путінські гео-
політичні стратеги замислилися над новим планом розчленування й знищення 

української державності. Відтак у кабінетах Ради національної безпеки РФ було розроб-
лено документ під назвою «О кризисе на Украине». То був узагальнений і масштабний 
план дій з дестабілізації України і включення дванадцяти українських областей та міста 
Києва до складу Російської Федерації.

П. Гай-Нижник, історик

?  Чи можна із ситуації, яку проаналізував автор, зробити висновок, що анексія 
Криму Російською Федерацією була заздалегідь підготовленою акцією?

20 ëþòîãî 2014 ð. ðîñіéñüêі âіéñüêà ðîçïî÷àëè îêóïàöіþ Êðèìó. Óíî÷і 
ïðîòè 27 ëþòîãî ãðóïà îçáðîєíèõ ëþäåé óçÿëà ïіä ñâіé êîíòðîëü áóäіâëþ 
êðèìñüêîãî ïàðëàìåíòó. Ïîäії ðîçâèâàëèñÿ äóæå ñòðіìêî. Ñïî÷àòêó ðîñіé-
ñüêі ñïåöñëóæáè çðåæèñóâàëè ïðèçíà÷åííÿ ëіäåðà ïðîðîñіéñüêîї ïàðòії íà 
ïîñàäó íîâîãî ïðåì’єð-ìіíіñòðà Êðèìó. Ïîòіì çàáëîêóâàëè óêðàїíñüêі âіé-
ñüêîâі ÷àñòèíè. Äàëі, ïîêè âëàäà â Êèєâі íàìàãàëàñÿ âçÿòè ïіä êîíòðîëü 
ìіëіöіþ òà ñèëè áåçïåêè, Êðåìëü ïðèñêîðèâ ïіäãîòîâêó äî öіëêîâèòîãî 
çàõîïëåííÿ ïіâîñòðîâà. Íîâèé óðÿä Êðèìó ïðèïèíèâ òðàíñëÿöіþ óêðàїí-
ñüêèõ òåëåêàíàëіâ òà ïîñòà÷àííÿ óêðàїíñüêèõ ãàçåò і ðîçâ’ÿçàâ ïðîïàãàíäó 
çà âіäîêðåìëåííÿ ïіâîñòðîâà âіä Óêðàїíè.

Äëÿ âèïðàâäàííÿ ââåäåííÿ âіéñüê ó Êðèì òà îêóïàöії ïіâîñòðîâà Ïðåçè-
äåíò ÐÔ Â. Ïóòіí âèêîðèñòàâ âèãàäàíèé âëàñíîþ ïðîïàãàíäîþ ìіô ïðî óêðà-
їíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ, ÿêі їäóòü íà ïіâîñòðіâ âëàøòîâóâàòè ïîãðîìè. 
Ïîñòіéíèé ïðåäñòàâíèê ÐÔ ïðè ÎÎÍ Â. ×óðêіí çàÿâèâ, ùî íåâіäîìі îçáðîєíі 
ëþäè, íàïðàâëåíі ç Êèєâà, íàìàãàëèñÿ çàõîïèòè áóäіâëі êðèìñüêîãî ÌÂÑ.

16 áåðåçíÿ 2014 ð. ó Êðèìó áóëî ïðîâåäåíî òàê çâàíèé «ðåôåðåíäóì» ïðî 
ñòàòóñ Êðèìó, ÿêèé âіäáóâñÿ âñóïåðå÷ ÷èííîìó óêðàїíñüêîìó çàêîíîäàâñòâó. 
Îäíèì ç ïèòàíü áóëî: «×è ïіäòðèìóєòå âè âõîäæåííÿ Êðèìó äî ñêëàäó ÐÔ?». 
Ó ïîäàëüøîìó ðåçóëüòàòè íåçàêîííîãî «ðåôåðåíäóìó» ñòàëè «ïðàâîâîþ» 
îñíîâîþ äëÿ ïðèєäíàííÿ ïіâîñòðîâà äî ñóñіäíüîї äåðæàâè. Óêðàїíñüêèé óðÿä 
íå âèçíàâ «ðåôåðåíäóì», àëå ìàëî ùî ìіã âäіÿòè. Âіí íàêàçàâ ñâîїì âіéñüêàì 
âèéòè ç ïіâîñòðîâà, íå áàæàþ÷è ðèçèêóâàòè ìèðîì â óñіé êðàїíі. Ç ïåðåõî-
äîì Êðèìó ïіä ðîñіéñüêó âëàäó íà ïіâîñòðîâі âіäáóëîñÿ çãîðòàííÿ ãðîìàäÿí-
ñüêèõ ñâîáîä. Ïіñëÿ àíåêñії âèñëîâèëè ñâîþ ãðîìàäÿíñüêó ïîçèöіþ êðèìñüêі 
òàòàðè. Ìåäæëіñ ÿê îôіöіéíèé ïðåäñòàâíèê êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó 
ïðîäîâæèâ ïðîóêðàїíñüêó ëіíіþ. Ïîïðè ðåïðåñії ç áîêó Ðîñії, êðèìñüêîòàòàð-
ñüêі ëіäåðè çðîáèëè ñòàâêó íà íåíàñèëüíèöüêèé ñïðîòèâ.

16 ëèñòîïàäà 2016 ð. Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ ÎÎÍ ñõâàëèëà ðåçîëþöіþ 
ïðî ïðàâà ëþäèíè â Êðèìó. Ó íіé Ðîñіéñüêó Ôåäåðàöіþ íàçâàíî äåðæàâîþ-
îêóïàíòîì і çàôіêñîâàíî ìіæíàðîäíå íåâèçíàííÿ àíåêñії ïіâîñòðîâà.
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3. Російська агресія
Àíåêñіþ Êðèìó ðîñіéñüêà âëàäà ðîçöіíþâàëà ÿê ïіäãîòîâêó ïëàöäàðìó 

äëÿ ïîâíîöіííîãî âòîðãíåííÿ ç ìåòîþ çàõîïëåííÿ Äîíåöüêîї, Ëóãàíñüêîї, 
Õàðêіâñüêîї, Îäåñüêîї, Äíіïðîïåòðîâñüêîї, Õåðñîíñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї òà 
Çàïîðіçüêîї îáëàñòåé. Ó äåíü ïðîâåäåííÿ «ðåôåðåíäóìó» ó Êðèìó, ó âîñüìè 
îáëàñòÿõ Ñõîäó òà Ïіâäíÿ Óêðàїíè ïëàíóâàëîñÿ іíñïіðóâàòè îïåðàöіþ 
«Ðóññêàÿ âåñíà» і óòâîðèòè ìàðіîíåòêîâó Íîâîðîñіþ – ôåéêîâå äåðæàâíå 
óòâîðåííÿ. Êîëè öі ïëàíè íå âäàëîñÿ ðåàëіçóâàòè, áóëî çàïóùåíî ïðî-
ãðàìó ìàñøòàáíîї äåñòàáіëіçàöії ó ñõіäíèõ і ïіâäåííèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè. 
Íåîãîëîøåíà ðîñіéñüêî-óêðàїíñüêà âіéíà íàáèðàëà îáåðòіâ.

Ó Õàðêîâі ïðîðîñіéñüêі ñèëè òà çàâåçåíі ç Ðîñії áîéîâèêè êіëüêà ðàçіâ 
çàõîïëþâàëè îáëàñíó äåðæàâíó àäìіíіñòðàöіþ. Õàðêіâ âіäñòîÿëè çàâäÿêè 
ñïåöïіäðîçäіëó Íàöãâàðäії «ßãóàð». Ó Äíіïðîïåòðîâñüêó âäàëîñÿ íå äîïóñ-
òèòè çàãîñòðåííÿ ñèòóàöії çàâäÿêè ïàòðіîòè÷íіé ïîçèöії ìіñöåâîї âëàäè, 
ÿêà çóìіëà îðãàíіçóâàòè ðіøó÷èé ñïðîòèâ ñåïàðàòèñòàì. Ç êðîâîïðîëèò-
òÿì âäàëîñÿ âіäñòîÿòè Îäåñó.

Íàéáіëüø àãðåñèâíі äії ïðîðîñіéñüêèõ ñèë áóëî ñïðÿìîâàíî íà Äîíå-
öüêó і Ëóãàíñüêó îáëàñòі. Âîíè âäàëèñÿ äî òàêòèêè çàõîïëåííÿ áóäіâåëü 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ і çáðîї. Íàéáіëüøå óãðóïîâàííÿ áîéîâèêіâ áóëî 
çîñåðåäæåíî â ì. Ñëîâ’ÿíñüê. Їõíє ÿäðî ñòàíîâèëè ðîñіéñüêі ñïåöïðèçíà-
÷åíöі. 14 êâіòíÿ 2014 ð. â. î. Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè Î. Òóð÷èíîâ îãîëîñèâ 
Àíòèòåðîðèñòè÷íó îïåðàöіþ (ÀÒÎ).

 Багато мешканців Донбасу були прив’язані до радянської ідеології та символів, 
у тому числі пам’ятників Леніну (в основному знесених у центрі України під час 
Революції Гідності), які символізували радянську ідентичність регіону. Уряд пре-

зидента Януковича прийшов до влади й утримував її за рахунок мобілізації свого східно-
українського електорату, підкреслюючи його мовну, культурну та історичну відмінність 
від центру й особливо від Заходу. Він заявляв, що російська мова, яка домінує на Дон-
басі, перебуває під загрозою з боку Києва.

С. Плохій, історик

?  Чому більшість населення Донбасу не проявила готовності дати рішучу відсіч ро-
сійським діям з дестабілізації ситуації в регіоні?

Îòæå, ó ïåðåáіãó çáðîéíîї àãðåñії Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії âіä її ïî÷àòêó 
20 ëþòîãî äî óêëàäåííÿ 5 âåðåñíÿ 2014 ð. Ìіíñüêîãî ïðîòîêîëó – ïåð-
øèõ Ìіíñüêèõ óãîä ïðî òèì÷àñîâå ïåðåìèð’ÿ – âіäáóëîñÿ òðè ôàçè. 
Ïåðøà ôàçà ïî÷àëàñÿ ç ïîÿâè 20 ëþòîãî 2014 ð. «çåëåíèõ ÷îëîâі÷êіâ» ó 
Êðèìó é ñèëîâîãî çàõîïëåííÿ ðîñіéñüêèì ñïåöíàçîì ïðèìіùåíü Âåðõîâ-
íîї Ðàäè òà óðÿäó Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì 27 ëþòîãî. Äðóãà ôàçà 
ðîçïî÷àëàñÿ ó êâіòíі 2014 ð., êîëè êîíòðîëüîâàíі, êåðîâàíі é ôіíàíñîâàíі 
ðîñіéñüêèìè ñïåöñëóæáàìè îçáðîєíі ãðóïè ïðîãîëîñèëè ñòâîðåííÿ òàê 
çâàíèõ «Äîíåöüêîї íàðîäíîї ðåñïóáëіêè» (7 êâіòíÿ 2014 ð.) òà «Ëóãàíñüêîї 
íàðîäíîї ðåñïóáëіêè» (27 êâіòíÿ 2014 ð.). Òðåòÿ – ðîçïî÷àëàñÿ 27 ñåðïíÿ 
2014 ð. ìàñîâèì âòîðã íåííÿì íà òåðèòîðіþ Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îá-
ëàñòåé ðåãóëÿðíèõ ïіäðîçäіëіâ Çáðîéíèõ ñèë ÐÔ.

4. Олександр Турчинов. Петро Порошенко
Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ (íàðîäèâñÿ 1964 ð.) – åêîíîìіñò, äåðæàâíèé äіÿ÷, 

ïîëіòèê. 1986 ð. çàêіí÷èâ Äíіïðîïåòðîâñüêèé ìåòàëóðãіéíèé іíñòèòóò. 
Òðóäîâèé øëÿõ ðîçïî÷àâ íà êîìáіíàòі «Êðèâîðіæñòàëü»: ïðàöþâàâ âàëü-
öþâàëüíèêîì і ìàéñòðîì âèðîáíèöòâà.
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Óïðîäîâæ 1990–1991 ðð. ïðàöþâàâ ðåäàêòî-
ðîì â Óêðàїíñüêîìó âіääіëåííі іíôîðìàöіéíîãî 
àãåíòñòâà «ІÌÀ-ïðåñ», çàéìàâñÿ íàóêîâîþ òà 
 âèêëàäàöüêîþ ðîáîòîþ. Íåîäíîðàçîâî îáèðàâñÿ 
äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè. Ó 2005 ð. î÷îëèâ 
Ñëóæáó áåçïåêè Óêðàїíè. Óëіòêó 2007 ð. – ïåð-
øèé çàñòóïíèê Ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ Óêðàїíè. Ïðî-
òÿãîì 2007–2010 ðð. ïåðøèé âіöå-ïðåì’єð-ìіíіñòð 
Óêðàїíè.

Î. Òóð÷èíîâ çäîáóâ âåëèêèé äîñâіä ãðîìàä-
ñüêî-ïîëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі: îäèí ç ëіäåðіâ Ïîìà-

ðàí÷åâîї ðåâîëþöії, ç áåðåçíÿ 2010 ð. – îäèí ç ëіäåðіâ îïîçèöії äî ðåæèìó 
ïðåçèäåíòà Â. ßíóêîâè÷à, ç ëèñòîïàäà 2013 ïî ëþòèé 2014 ð. – îäèí ç ëі-
äåðіâ Ðåâîëþöії Ãіäíîñòі, î÷îëþâàâ Øòàá íàöіîíàëüíîãî ñïðîòèâó, ùî êî-
îðäèíóâàâ ïðîòåñòíі àêöії íà Ìàéäàíі òà ïî âñіé êðàїíі.

22 ëþòîãî 2014 ð. ïіñëÿ ïàäіííÿ ðåæèìó ßíóêîâè÷à îáðàíèé íà ïîñàäó 
Ãîëîâè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè. Ó çâ’ÿçêó іç ñàìîóñóíåííÿì ïðåçèäåíòà 
Â. ßíóêîâè÷à âіä âèêîíàííÿ ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ ïàðëàìåíò ïîêëàâ íà Î. Òóð-
÷èíîâà âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà Âåðõîâíîãî Ãîëîâíî-
êîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ ñèë Óêðàїíè.

Íà öіé ïîñàäі Î. Òóð÷èíîâ çàáåçïå÷èâ ïîâåðíåííÿ äî äåìîêðàòè÷íîї 
Êîíñòèòóöії, âіäíîâèâ ñèñòåìó âèêîíàâ÷îї âëàäè â öåíòðі òà â ðåãіîíàõ. Çà 
éîãî àêòèâíîї ó÷àñòі áóëî ñòâîðåíî äієâó îáîðîíó êðàїíè, Âåðõîâíà Ðàäà 
Óêðàїíè óõâàëèëà íèçêó çàêîíіâ, íåîáõіäíèõ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ áåçâіçî-
âîãî ðåæèìó ç Єâðîñîþçîì. Óêðàїíі âäàëîñÿ óíèêíóòè äåôîëòó, ÿêèé ïðî-
ðîêóâàëè ìàéæå âñі åêñïåðòè. Ó ãðóäíі 2014 ð. Î. Òóð÷èíîâ îáіéíÿâ ïîñò 
Ñåêðåòàðÿ ÐÍÁÎ Óêðàїíè.

Ïåòðî Ïîðîøåíêî (íàðîäèâñÿ 1965 ð.) – åêîíîìіñò, 
äåðæàâíèé äіÿ÷, ïîëіòèê. 1989 ð. çàêіí÷èâ Êèїâñüêèé 
äåðæàâíèé óíіâåðñèòåò іì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ïî÷èíàþ÷è ç 
1998 ð. ÷îòèðè ðàçè îáèðàâñÿ äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Ïðàöþâàâ ìіíіñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðàїíè 
(2009–2010), ìіíіñòðîì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó і òîðãіâëі 
Óêðàїíè (2012). Óïðîäîâæ 2014–2019 ðð. – Ïðåçèäåíò 
Óê ðàїíè.

Ïðåçèäåíòñòâî Ï. Ïîðîøåíêà ïî÷àëîñÿ â íàäñêëàä-
íèõ äëÿ Óêðàїíè óìîâàõ çáðîéíîї àãðåñії Ðîñіéñüêîї Ôå-
äåðàöії. 

Ïіäñóìîâóþ÷è äіÿëüíіñòü ïðåçèäåíòà, áіëüøіñòü åêñ-
ïåðòіâ çàçíà÷àþòü êіëüêà ïîçèòèâíèõ ìîìåíòіâ: ñòâî-

ðåííÿ áîєçäàòíîї òà åôåêòèâíîї àðìії, óñïіõ ó ñïðàâі îòðèìàííÿ Óêðàїíîþ 
áåçâіçîâîãî ðåæèìó ç ЄÑ, âäàëà çîâíіøíÿ ïîëіòèêà, çàâåðøåííÿ ïðîöåñó 
íàäàííÿ àâòîêåôàëії Ïðàâîñëàâíіé öåðêâі Óêðàїíè, âíåñåííÿ çìіí äî 
 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ÿêі çàêðіïëþþòü êóðñ Óêðàїíè íà ÷ëåíñòâî â ЄÑ і 
ÍÀÒÎ (íàáóëè ÷èííîñòі 21 ëþòîãî 2019 ð.).

Ïðîòå çà Ï. Ïîðîøåíêà ïîñèëèëàñÿ êîðóïöіÿ, ñîöіàëüíà íàïðóãà, íå 
ðåôîðìîâàíî ñóäîâó ñèñòåìó, çáåðåæåíî çàñòàðіëó ìîäåëü óïðàâëіííÿ äåð-
æàâîþ, çàñíîâàíó íà êëàíîâîñòі òà âåðõîâåíñòâі îäíієї ëþäèíè.

 Якщо порівнювати всіх глав держави Україна за час її незалежності, то нинішній 
лідер країни виразно виглядає найбільш позитивним з них. Держава дісталася 
йому в критичний момент – у 2014 році. І все ж Україна вистояла перед російською 

Петро Порошенко

Олександр Турчинов
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агресією, зупинила різкий обвал гривні, пережила багато економічних проблем і зробила 
важливі кроки у справі інтеграції з ЄС і НАТО. Порошенко істотно вплинув на всі ці 
процеси.

М. Потоцький, польський журналіст

?  Які результати діяльності П. Порошенка, за словами автора, заслуговують на 
схвалення? Чи згодні ви з оцінкою польського журналіста? Відповідь обґрунтуйте.

Формуємо компетентності

Хронологічну. Відтворіть хроніку подій під час Революції Гідності.
Аксіологічну. 1. На сайті Українського інституту національної пам’яті озна-

йомтеся з результатами проекту «Невідомий майдан: Революція Гідності в істо-
ріях очевидців». 2. Реалізуй  те себе як дослідників усної історії. Зберіть свідчення 
очевидців у межах теми «Усна історія Майданів: від Революції на граніті до Ре-
волюції Гідності» (електрон  на Книга пам’яті). 3. Скористайтеся різноманітними 
інтернет-порталами для популяризації результатів своїх досліджень.

Мовленнєву. Складіть розповідь про окупацію та анексію Криму Російською 
Федерацією. Висловте своє міркування: «Чи мала тогочасна українська влада 
дієві інструменти, щоб зупинити агресію Росії?».

Просторову. Використовуючи карту 7 (с. 221), схарактеризуйте наслідки зо-
внішньої агресії Російської Федерації проти України.

Інформаційну. Доповніть новою інформацією політичні портрети О. Турчи-
нова та П. Порошенка.

Логічну. «У нашій країні відбулася революція. Причому відбулася справжня 
революція, а революція – це не ті дев’яносто днів, які стояв Майдан. Це склад-
ний і суперечливий процес, який починається задовго до відкритого вибуху 
і закінчується не за дев’яносто днів, а дай боже, щоб він закінчився за кілька 
 років» (О. Литвиненко, заступник Секретаря РНБО України). Висловте 
своє ставлення до позиції автора. Наведіть аргументи на її підтримку або 
заперечення.

 §  39. Російсько-українська війна
1. Гібридний характер війни
 Гібридна війна – це тип конфлікту, протистояння, під час якого противники (або 

один з них) без офіційного оголошення війни використовують інформаційні кампа-
нії, спецоперації, акції та окремі заходи, зокрема в кіберпросторі, економічний 

і дипломатичний тиск, шантаж військовою силою, терористичні акти, інспірування вну-
трішніх конфліктів для досягнення політичних цілей, які в минулому досягалися здебіль-
шого в результаті звичайної війни.

Ìåòîþ ãіáðèäíîї âіéíè ìîæå áóòè íå ñòіëüêè çàâîþâàííÿ ÿê òàêå, 
ñêіëüêè ñòâîðåííÿ õàîñó, áåçïåðåðâíîãî êîíôëіêòó, ïîñòіéíå ãåíåðóâàííÿ 
ïðîâîêàöіé, óìîâ, íåïðèäàòíèõ äëÿ æèòòÿ, ðóéíóâàííÿ іíôðàñòðóêòóðè. 
Âèêîðèñòî âóþòüñÿ ïîñòàíîâî÷íі âîєííі äії, ÿêі âèêîíóþòü àêòîðè, іíñïіðî-
âàíі êàðòèíêè äëÿ ïîêàçó ó ÇÌІ. Äî ñó÷àñíîї ãіáðèäíîї âіéíè ïðîòè Óêðà-
їíè Ðîñіÿ ãîòóâàëàñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó.

 Чи готувалася Росія до гібридної війни проти України? Питання насправді є рито-
ричним. Попри твердження Володимира Путіна, що анексія Криму стала реакцією 
на події Майдану, аналіз злагодженості військових, інформаційних та диплома-

тичних дій Росії в першому кварталі 2014 року та в подальшому свідчить про тривалу 
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підготовку до дестабілізації ситуації в Україні. Є підстави вважати, що в активну фазу 
вона перейшла ще в 2010 році, з приходом до влади Віктора Януковича.

Є. Магда, політолог

?  Які фактори спонукають автора до висновку, що гібридна війна не була спрово-
кована подіями на майдані Незалежності? Пригадайте перебіг російсько-українських 
відносин періоду незалежності і сформулюйте висновок про наявність чи відсутність 
ознак гібридної війни у відносинах Росії з Україною.

Ãîëîâíèé ôðîíò ãіáðèäíîї âіéíè – іíôîðìàöіéíèé. Äëÿ íàñòóïàëüíèõ 
äіé íà íüîìó Ðîñіÿ іíòåíñèâíî âèêîðèñòîâóє íèíі ðіçíîìàíіòíі ìåäіà. Çà 
їõíüîþ äîïîìîãîþ êåðіâíèöòâî ðîñіéñüêîї äåðæàâè ñòâîðþє ñïðèÿòëèâèé 
äëÿ ñåáå іíôîðìàöіéíèé ôîí óñåðåäèíі Ðîñії; ïîøèðþє äåç іíôîð ìà öіþ ñå-
ðåä óêðàїíñüêèõ ãðîìàäÿí; ôîðìóє ñïðèÿòëèâå äëÿ ñåáå іíôîðìàöіéíå ñå-
ðåäîâèùå íà Çàõîäі.

Íå ìåíø àêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ åíåðãåòè÷íèé ôðîíò. Ðîñіÿ ïðîòÿ-
ãîì äåñÿòèëіòü âèêîðèñòîâóâàëà åíåðãîðåñóðñè ÿê іíñòðóìåíò ïîëіòè÷íîãî 
âïëèâó â Óêðàїíі òà Єâðîïі.

Ó÷àñíèêàìè іíôîðìàöіéíîї âіéíè ïðîòè Óêðàїíè є ïðîðîñіéñüêå ëîáі òà 
ïðåäñòàâíèêè ïðîðîñіéñüêèõ ïîëіòè÷íèõ ñèë â Єâðîïі, іäåîëîãè, ùî àê-
òèâíî ïåðåïèñóþòü іñòîðіþ íà çàìîâëåííÿ äåðæàâè, äіÿ÷і Ðîñіéñüêîї ïðà-
âîñëàâíîї öåðêâè, ÿêі çáåðåãëè ñâіé âïëèâ íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîðі.

 Держава, яка веде гібридну війну, укладає оборудку з недержавними виконавцями – 
бойовиками, групами місцевого населення, організаціями, зв’язок з якими фор-
мально повністю заперечується. Ці виконавці можуть робити такі речі, які сама 

держава робити не може, тому що будь-яка держава зобов’язана дотримуватися Женев-
ської та Гаазької конвенцій про закони сухопутної війни, домовленостей з іншими країнами.

Ф. ван Каппен, майор, радник з безпеки при ООН і НАТО

?  Які методи впливу використовує держава-агресор у гібридній війні?

2. Бойові дії на Сході України та Антитерористична операція в Донецькій 
і Луганській областях
 Антитерористична операція – це комплекс скоординованих спеціальних за-

ходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної 
діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешко-

дження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності.

14 êâіòíÿ 2014 ð. áóëî îãîëîøåíî ïðî ïî÷àòîê Àíòèòåðîðèñòè÷íîї îïå-
ðàöії íà Ñõîäі Óêðàїíè. Її ìåòà – ïðîòèäіÿ íåçàêîííèì ðîñіéñüêèì і ïðî-
ðîñіéñüêèì çáðîéíèì ôîðìóâàííÿì, ïîäîëàííÿ òåðîðèñòè÷íîї çàãðîçè і 
çáåðåæåííÿ òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè.

Óêðàїíñüêі ñèëîâèêè ó êâіòíі–òðàâíі 2014 ð. îáðàëè òàêòèêó îáëîãè íà-
ñåëåíèõ ïóíêòіâ äëÿ ïîñòóïîâîãî âèòіñíåííÿ áîéîâèêіâ. Îñòàííі, ó ñâîþ 
÷åðãó, óïðîäîâæ öüîãî ïåðіîäó ïîøèðþâàëè ñâіé êîíòðîëü íà òåðèòîðії 
 Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé. Øòóðìóâàëè âіéñüêîâі ÷àñòèíè, çäіé-
ñíþâàëè ñïðîáè çàâîëîäіòè çáðîєþ, çàõîïëþâàëè àäìіíіñòðàòèâíі áóäіâëі. 
14 ÷åðâíÿ áóëî çáèòî óêðàїíñüêèé âіéñüêîâî-òðàíñïîðòíèé ëіòàê Іë-76 іç 
40 äåñàíòíèêàìè íà áîðòó.

Àëå óêðàїíñüêі ñèëîâèêè íåóõèëüíî çìåíøóâàëè ïëîùó òåðèòîðії, ïіä-
êîíòðîëüíîї áîéîâèêàì. Ó âîєííèõ äіÿõ áðàëè ó÷àñòü ÇÑÓ, Íàöіîíàëüíà 
ãâàðäіÿ, ÌÂÑ, ñïåöïðèçíà÷åíöі ÑÁÓ, äîáðîâîëüöі. Ñòàíîì íà ñåðåäèíó 
ñåðïíÿ 2014 ð. óêðàїíñüêі âіéñüêà çâіëüíèëè áіëüøó ÷àñòèíó Äîíáàñó, çà-
õîïëåíó ó êâіòíі–òðàâíі. Ó âіäïîâіäü ç êіíöÿ ëèïíÿ é äî ñåðåäèíè ñåðïíÿ 
çàãîíè ñåïàðàòèñòіâ áóëè ïîïîâíåíі áîéîâèêàìè і íîâèì îçáðîєííÿì.
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24 ñåðïíÿ ïî÷àâñÿ ñïіëüíèé êîíòðíàñòóï òåðîðèñòіâ і ðåãóëÿðíèõ ðîñіé-
ñüêèõ âіéñüê, ÿêі àòàêóâàëè óêðàїíñüêèõ ñèëîâèêіâ íà ïіâäíі Äîíåöüêîї 
îáëàñòі ó íàïðÿìêàõ Іëîâàéñüê, Êîìñîìîëüñüêå, Íîâîàçîâñüê. Ó áîÿõ ïіä 
Іëîâàéñüêîì çàãèíóëî áàãàòî óêðàїíñüêèõ âіéñüêîâèõ. Ñèëè ïðîðîñіéñüêèõ 
áîéîâèêіâ çàõîïèëè ïðèêîðäîííå ìіñòî Íîâîàçîâñüê íà Àçîâñüêîìó ìîðі, 
àëå íàñòóï íà Ìàðіóïîëü áóëî çóïèíåíî.

Óêðàїíà áóëà çìóøåíà ïî÷àòè ïåðåãîâîðè. Êîíôëіêò ïåðåðіñ ó çà òÿæíèé.

3. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух
Çíà÷íó ðîëü ó ïðîòèäії òåðîðèñòàì âіäіãðàëè äîáðîâîëü÷і áàòàëüéîíè. 

Âîíè ïî÷àëè ñòâîðþâàòèñÿ â ðîçïàë ñåïàðàòèñòñüêèõ âèñòóïіâ íà Äîíáàñі. 
Íà Ìàéäàíі â Êèєâі ïîñòàâèëè íàìåò, êóäè ìîãëè çâåðíóòèñÿ  äîáðîâîëüöі. 
Їõ áóëî äóæå áàãàòî. Óæå çà ïіâòèæíÿ àâòîáóñè ç ïåðøèìè äîáðîâîëüöÿìè 
ïîїõàëè íà ôðîíò.

Äîáðîâîëüöÿìè áóëî óêîìïëåêòîâàíî 1-é ðåçåðâíèé áàòàëüéîí Íàöіî-
íàëüíîї ãâàðäії Óêðàїíè (çãîäîì – іìåíі Ñ. Êóëü÷èöüêîãî). Íåçàáàðîì áóëî 
ñòâîðåíî äîáðîâîëü÷èé áàòàëüéîí «Äíіïðî-1». Ó ëàâàõ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
їíè, ç äîáðîâîëüöіâ, íàñàìïåðåä ìåøêàíöіâ Ëóãàíñüêîї îáëàñòі, áóëî ñôîð-
ìîâàíî áàòàëüéîí «Àéäàð», çãîäîì âèíèêëè áàòàëüéîíè «Àçîâ», «Õàðêіâ», 
«Ëüâіâ», «×åðíіãіâ», «Ñëîáîæàíùèíà» і áàãàòî іíøèõ.

Äîáðîâîëüöі íåîäíîðàçîâî íàäàâàëè äîïîìîãó äіþ÷іé àðìії Óêðàїíè ó 
âîєííèõ äіÿõ. Äîïîìàãàëè ó âèçâîëåííі ì. Ñëîâ’ÿíñüê Äîíåöüêîї îáëàñòі. 
Çà їõíüîї ó÷àñòþ âіäáèëè Ìàðіóïîëü, Ëèñè÷àíñüê, Ñєâåðîäîíåöüê òà іíøі 
íàñåëåíі ïóíêòè Äîíå÷÷èíè òà Ëóãàíùèíè. Ïåðøà ïîðàçêà, ç ÿêîþ çіòêíó-
ëèñÿ äîáðîáàòè, áóëà ïіä Іëîâàéñüêîì («Іëîâàéñüêèé êîòåë»). Òîäі ñèëè 
ÀÒÎ çіòêíóëèñÿ ç íàòèñêîì ðåãóëÿðíèõ âіéñüê ÐÔ, ïîòðàïèëè â îòî÷åííÿ 
і ïðè âèõîäі ç íüîãî çàçíàëè âåëèêèõ 
âòðàò. 

Òðàãі÷íі íàñëіäêè äëÿ âіéñüêîâèõ 
ìàëà îïåðàöіÿ ïіä Äåáàëüöåâèì («Äå-
áàëüöіâñüêèé êîòåë»), äå ÇÑÓ і äîá-
ðîáàòè çàçíàëè ïîðàçêè. Àëå âîíè 
 âè ÿâèëè ãіäíó ïîäèâó ìóæíіñòü і 
ñòіéêіñòü. ßêùî íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі 
áîéîâèõ äіé íà Ñõîäі Óêðàїíè äîáðî-
âîëü÷і áàòàëüéîíè íå ìàëè öåíòðàëіçî-
âàíîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ, òî ïіçíіøå їõ 
ïåðåôîðìóâàëè ó øòàòíі ïіäðîçäіëè 
Çáðîéíèõ ñèë і Íàöãâàðäії Óêðàїíè. 
Ïіäðîçäіëè Ïðàâîãî ñåêòîðó âіäìîâè-
ëèñÿ âіä ïåðåôîðìóâàííÿ.

Äîáðîâîëü÷і áàòàëüéîíè ïîêàçàëè 
çäàòíіñòü óêðàїíöіâ äî ñàìîîðãàíіçàöії 
äëÿ çàõèñòó ñâîєї äåðæàâè. Íàðîäíèé 
äîáðîâîëü÷èé ðóõ ó íàéñêëàäíіøèé 
äëÿ êðàїíè ìîìåíò ïðèéíÿâ óäàð íà 
ñåáå.

?  Розгляньте розпізнавальні знаки до-
бровольчих батальйонів. Знання якої істо-
ричної дисципліни допоможе схарактери-
зувати символіку, що міститься на них?

Обкладинка книжки «Добробати» 
(видавництво «Фоліо», 2017)
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Знайдіть у мережі Інтернет на сайті Національного музею історії України у Другій сві-
товій війні в рубриці «Український Схід» експозиційний проект «На лінії вогню» та озна-
йомтеся з інформацією про події, що відбувалися на східних теренах України. Складіть 
розповідь. Дізнайтесь самостійно про роль батальйонів територіальної оборони в АТО.

Мовою джерел
Кожну добу на Хрещатик добровільно, за покликом душі приїздили 

і приходили тисячі містян, готових надати безкоштовну допомогу мі-
тингувальникам. Волонтери взяли на себе велику частину роботи з 
облаштування комфортного перебування людей на Майдані. Вони орга-
нізовували польові кухні, встановлювали намети, надавали необхідну 
інформацію. Волонтерами ставали також і професіонали – медики, 
юристи, психологи – що прагнули допомогти однодумцям. За лічені дні 
виникли десятки волонтерських ініціатив та інтернет-проектів: «#єв-
рохостел», «Євромайдан SOS», «Майдан. Медик».

Зі спогадів М. Матяша, громадського діяча

?  Про які події згадує автор? Використовуючи інформацію зі спогаду, схарактери-
зуйте соціальну групу «волонтери».

Â Óêðàїíі çà êîðîòêèé ñòðîê áóëî ñòâîðåíî âåëèêó êіëüêіñòü âîëîíòåð-
ñüêèõ îðãàíіçàöіé, ÿêі ñèñòåìíî äîïîìàãàëè âіéñüêîâèì íà ïåðåäîâіé: 
«Êðèëà Ôåíіêñà», «Ïîâåðíèñü æèâèì», «Àðìіÿ SOS», «Âðÿòóé ðіäíó êðà-
їíó», «Âîëîíòåðñüêà ñîòíÿ Óêðàїíà – Ñâіò». 

Óïðîäîâæ óñüîãî ïåðіîäó äії ÀÒÎ âîëîíòåðè äîïîìàãàëè â çàáåçïå÷åííі 
ìåäèêàìåíòàìè, їæåþ òà ïîòðіáíèì ñïîðÿäæåííÿì. Ñïіëüíî ç íàóêîâöÿìè 
òà âіéñüêîâèìè íà òåðèòîðіÿõ, ùî êîíòðîëþâàëèñÿ íåçàêîííèìè çáðîé-
íèìè ôîðìóâàííÿìè, ðîçøóêóâàëè çàãèáëèõ. Âîëîíòåðè íàäàâàëè äîïî-
ìîãó íå ëèøå âіéñüêîâèì, à é ïåðåñåëåíöÿì. Îñîáëèâіñòü âîëîíòåðñüêîãî 
ðóõó â Óêðàїíі ïðîÿâèëàñÿ â òîìó, ùî íàé÷èñëåííіøîþ ãðóïîþ âîëîíòåðіâ 
ñòàëà ìîëîäü.

Мовою джерел
Українці визнають велику роль волонтерського руху в суспільних 

процесах: 62 % визнають роль волонтерів у політичних змінах остан-
нього року, 85 % вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню 
миру, а 81 % схильні вважати волонтерський рух обов’язковою складо-
вою громадянського суспільства.

З дослідження стану волонтерства в Україні, виконаного 
на замовлення ООН компанією GfK Ukraine (грудень 2014 р.)

?  Проаналізуйте статистичні дані щодо розвитку волонтерського руху в Україні. Які 
висновки можна зробити на їхній підставі?

4. Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації 
проти України та спроби мирного врегулювання конфлікту

Ç ïî÷àòêîì âіéñüêîâîї іíòåðâåíöії ç áîêó ÐÔ ñâіòîâà ñïіëüíîòà çàñóäèëà 
ñèëîâå âòîðãíåííÿ â Óêðàїíó. 1 áåðåçíÿ 2014 ð. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÎÎÍ 
çàêëèêàâ äî ïîâíîї ïîâàãè і çáåðåæåííÿ íåçàëåæíîñòі, ñóâåðåíіòåòó і òåðè-
òîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè, à òàêîæ äî íåãàéíîãî âіäíîâëåííÿ ñïîêîþ 
òà ïî÷àòêó ïðÿìîãî äіàëîãó ìіæ óñіìà ñòîðîíàìè çàäëÿ âèðіøåííÿ ïîòî÷-
íîї êðèçè.
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Мовою джерел
Європейський Союз рішуче засуджує явне порушення суверенітету й 

територіальної цілісності України актами агресії, що вчинені Зброй-
ними силами Росії, як і дозвіл на їх застосування на території Укра-
їни, ухвалений 1 березня 2014 року Радою Федерації Росії.

Висновки Європейської ради (3 березня 2014 р.)

?  Які дії Росії засудив Європейський Союз? Як було кваліфіковано ці дії?

Мовою джерел

Російське вторгнення в Україну повинно бути розцінено Радою Без-
пеки ООН як акт агресії, ООН має реагувати відповідно, це – війна.

Міністр закордонних справ Латвії 
Е. Рінкевичс (Твітер) (2014).

Російські акти агресії та залякування по відношенню до України 
вимагають колективної реакції.

Міністр закордонних справ Канади Дж. Бейрд (Твітер) (2014)

Нам потрібен перегляд відносин з Росією. Країна, яка вдається до 
агресії проти іншої європейської країни-сусіда, не може розрахову-
вати, що ми повернемося до відносин business as usual… Запровадження 
економічних санкцій проти РФ націлене на досягнення результатів у 
більш довгостроковій перспективі, а Україна потребує допомоги вже 
сьогодні… Найбільше Україні можуть допомогти США.

З виступу на радіо міністра закордонних справ 
Польщі Р. Сікорського (2014)

?  Проаналізуйте, як світова спільнота відреагувала на агресію Російської Федерації 
проти України.

Óêðàїíñüêà âëàäà íåîäíîðàçîâî íàìàãàëàñÿ âðåãóëþâàòè êîíôëіêò. 
17 êâіòíÿ 2014 ð. â Æåíåâі âіäáóëèñÿ ÷îòèðèñòîðîííі ïåðåãîâîðè Óêðàїíà – 
ЄÑ – ÑØÀ – Ðîñіÿ ùîäî âðåãóëþâàííÿ çáðîéíîãî êîíôëіêòó ìіæ Ðîñієþ òà 
Óêðàїíîþ.

Мовою джерел
Всі сторони зобов’язалися утримуватися від будь-яких форм на-

сильства, залякування або провокаційних дій… Всі незаконні збройні 
формування повинні бути роззброєні; всі незаконно захоплені будівлі 
повинні бути повернуті законним власникам; всі незаконно захоплені 
вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах повинні 
бути звільнені.

З рішення про деескалацію конфлікту в Україні, ухваленого за 
підсумками зустрічі в Женеві (17 квітня 2014 р.)

?  Які кроки, на думку авторів заяви, мали сприяти деескалації конфлікту? За ра-
хунок яких ресурсів українська сторона мала здійснювати означені кроки? Чи було 
закладено в документі чітку програму дій?

Іç ÷åðâíÿ 2014 ð. ïåðіîäè÷íî ïðîâîäèëèñÿ çóñòðі÷і ëіäåðіâ Óêðàїíè, Ðîñії, 
Íіìå÷÷èíè òà Ôðàíöії ùîäî ìîæëèâîñòі âðåãóëþâàííÿ êîíôëіêòó íà Äîíáàñі.
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5 âåðåñíÿ 2014 ð. â Ìіíñüêó çà ðåçóëüòàòàìè çóñòðі÷і Ïðåçèäåíòà Óêðà-
їíè Ï. Ïîðîøåíêà, Ïðåçèäåíòà Ðîñії Â. Ïóòіíà é ìіæíàðîäíèõ ïðåäñòàâíè-
êіâ áóëî äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñòі «ïðî ïðèïèíåííÿ çàñòîñóâàííÿ çáðîї». 
19 âåðåñíÿ ñòîðîíè ïîãîäèëè äîäàòêîâèé ïðîòîêîë ïðî ëіíіþ ðîçìåæó-
âàííÿ ìіæ óêðàїíñüêèìè ñèëàìè òà ïðîðîñіéñüêèìè áîéîâèêàìè. Òàêîæ 
äîìîâèëèñÿ âіäâåñòè âàæêå îçáðîєííÿ âіä ëіíії ðîçìåæóâàííÿ òà íå çàñòî-
ñîâóâàòè àâіàöіþ. Ðîñіÿ ìàëà çàêðèòè êîðäîí äëÿ ïåðåòèíó áîéîâèêіâ òà 
òåõíіêè. Àëå ïіäïèñàííÿ ìіíñüêèõ äîêóìåíòіâ íå çàáåçïå÷èëî íі ïðè-
ïèíåííÿ çàñòîñóâàííÿ çáðîї ðîñіéñüêèìè íàéìàíöÿìè, íі âèâåäåííÿ ç 
 òåðèòîðії Óêðàїíè ðîñіéñüêèõ âіéñüê. Ïåðøі Ìіíñüêі óãîäè âåðåñíÿ 2014 ð. 
äîçâîëèëè çóïèíèòè ìàñîâå ðîñіéñüêå âòîðã íåííÿ â Óêðàїíó, ïðîòå âîíè íå 
çìîã  ëè ïîâíіñòþ ïðèïèíèòè áîéîâі äії. Ó ëþòîìó 2015 ð. áóëî ïіäïèñàíî 
Äðóãі Ìіíñüêі óãîäè. Íèíі âñі ó÷àñíèêè êîíôëіêòó é çàöіêàâëåíі ñòîðîíè 
âèçíàëè öåé äîêóìåíò ÿê ðàìêîâèé äëÿ âðåãóëþâàííÿ ñèòóàöії íà Äîíáàñі.

 Від початку збройної агресії Росії проти України український інформаційний 
 простір насичений різними оцінками, судженнями та термінами. 1. Скористав-
шись посібником «АБВ. Збройний конфлікт в термінах (Путівник для України)» Мі-

ністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
https://mtot.gov.ua/fi les/uploads/082efe10-a3e0-11e9-9b89-731f32e113d5.pdf, ознайомтеся з 
термінами (4–5 на вибір), що характеризують російсько-українську війну. Як ви розумієте 
значення цих термінів? 2. Одним з ключових елементів резолюції ГА ООН «Ситуація з 
правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Україна» від 
22 грудня 2018 р. є «підтвердження неприпустимості захоплення території Криму силою 
та зобов’язання повернути окуповані території». Прокоментуйте.

Формуємо компетентності

Аксіологічну. Стратегія Кремля в гібридній війні проти України реалізовується в 
багатьох напрямах. Це – масована дезінформація; нагнітання паніки в українському 
інформаційному просторі; підрив довіри до влади тощо. Запропонуйте свої стратегії 
протистояння гібридній війні. Які з них, на вашу думку, можна реалізувати вже зараз? 

Інформаційну. Знайдіть у мережі Інтернет Постанову ВР України від 27 січня 
2015 р. та документи міжнародних організацій про визнання РФ агресором і са-
мостійно опрацюйте їхній зміст.

Логічну. Чому поняття гібридна війна та інформаційна війна не тотожні?
Мовленнєву. Сформулюйте висновок про становище соціальних груп укра-

їнського суспільства з огляду на гібридну агресію РФ.
Просторову. Як злочинні дії Росії проти України порушують усталену систему 

безпеки в Європі?

 §  40. Україна після 2014 р.
1. Соціально-економічний розвиток

Íàïðèêіíöі ëþòîãî 2014 ð. Óêðàїíà îïèíèëàñÿ âі÷-íà-âі÷ ç íèçêîþ çà-
ãðîç, êðèòè÷íèõ äëÿ ñàìîãî іñíóâàííÿ її ÿê äåðæàâè. Ïåðåä íîâîþ âëàäîþ 
ïîñòàâ êîìïëåêñ ïðîáëåì: çìåíøèòè ñóñïіëüíó íàïðóæåíіñòü, îíîâèòè 
 îðãàíè âëàäè, ïðîòèäіÿòè ñåïàðàòèçìó òà çîâíіøíіé àãðåñії, áîðîòèñÿ ç 
åêîíîìі÷íîþ êðèçîþ, ÿêà çàãîñòðèëàñÿ â óìîâàõ ïîëіòè÷íîї íåñòàáіëüíîñòі 
é ôàêòè÷íîãî ðîçãðàáóâàííÿ êðàїíè.

2015 ð. êåðіâíèöòâî äåðæàâè ñïðîáóâàëî çóïèíèòè ïîãëèáëåííÿ åêîíî-
ìі÷íîї êðèçè çà ðàõóíîê íàéáіäíіøèõ: áóëî ïіäâèùåíî öіíè íà åíåðãîíîñії òà 
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íà êîìóíàëüíі ïîñëóãè; ëіáåðàëіçàöіÿ öіí ñïðè÷èíèëà іíôëÿöіþ òà òðè-
êðàòíó äåâàëüâàöіþ íàöіîíàëüíîї âàëþòè. Çðîñëè öіíè íà ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ òà ïðîìèñëîâі òîâàðè. Ðіâåíü ðåàëüíèõ çàðîáіòíèõ ïëàò і ïåíñіé çíà÷íî 
âïàâ. Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ іñòîòíî ïîãіðøèëàñÿ. Áóëî âòðà÷åíî 
åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë: Êðèìó – ïîâíіñòþ, Äîíåöüêîї îáëàñòі – íà 60 %, 
Ëóãàíñüêîї – íà 70 %. Öå ñòàëî îäíієþ ç ïðè÷èí òîãî, ùî Óêðàїíà çà іíäåê-
ñîì åêîíîìі÷íîї ñâîáîäè ïîñіëà 162-ãå ìіñöå іç 178 êðàїí ñâіòó (2016).

Âèíèêëà íîâà ñîöіàëüíà ãðóïà íàñåëåííÿ: âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíі îñîáè. 
Êëþ÷îâîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ïåðåñåëåíöіâ áóëà âіäñóòíіñòü æèòëà òà ôіíàí-
ñіâ. Çàðàç ñòàòóñ ïåðåñåëåíöіâ ðåãëàìåíòóєòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî çà-
áåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíèõ îñіá» (2014).

Âèêëèêè, çóìîâëåíі âіéíîþ òà åíåðãåòè÷íîþ êðèçîþ â Óêðàїíі, çìóñèëè 
âëàäó çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó íà ðîçâ’ÿçàííÿ òàêèõ ïðîáëåì, ÿê ðåôîðìó-
âàííÿ àðìії òà çáіëüøåííÿ її ÷èñåëüíîñòі. Òàêі çàõîäè ïîòðåáóâàëè êîøòіâ, 
ÿêі çâіëüíÿëèñÿ çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ âèäàòêіâ íà іíøі áþäæåòíі ïðîãðàìè.

Íåîáõіäíіñòü çìåíøèòè âèòðàòè ãàçó òà іíøèõ åíåðãîíîñіїâ ñïîíóêàëà 
âëàäó øóêàòè àëüòåðíàòèâíі ïðîãðàìè іç çàäîâîëåííÿ ïîïèòó íàñåëåííÿ 
íà öþ ïðîäóêöіþ ïðè çáåðåæåííі ïіäâèùåíîї öіíè íà íåї. Äëÿ ìàëîçàáåç-
ïå÷åíîãî íàñåëåííÿ âèõîäîì ìàëà ñòàòè ïðîãðàìà âèïëàòè ñóáñèäіé, ÿêà 
äîçâîëÿëà ïåâíîþ ìіðîþ çàîùàäæóâàòè ñіìåéíèé áþäæåò. Іíøèì íàïðÿ-
ìîì äіé ñòàëà ïðîãðàìà åíåðãîçáåðåæåííÿ òà îñâîєííÿ íîâèõ âèäіâ åíåðãії.

Ó êðàїíі ðîçïî÷àëàñÿ ðåôîðìà äåöåíòðàëіçàöії, ÿêà äîçâîëèëà ïåâíîþ 
ìіðîþ ïåðåðîçïîäіëèòè êîøòè ç ìіñöåâèõ áþäæåòіâ íà ïîòðåáè ãðîìàä.

2. Євроінтеграційний поступ України. Угода про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом

Óãîäó ïðî àñîöіàöіþ ìіæ Óêðàїíîþ òà Єâðîïåéñüêèì Ñîþçîì áóëî ïіä-
ïèñàíî â 2014 ð. ó äâà åòàïè. Ïіä ÷àñ ïåðøîãî åòàïó (21 áåðåçíÿ) ïіäïèñàíî 
ïîëіòè÷íó ÷àñòèíó Óãîäè. Íà äðóãîìó åòàïі (27 ÷åðâíÿ) ïіäïèñàëè åêîíî-
ìі÷íó ÷àñòèíó Óãîäè.

Óãîäà ïðî àñîöіàöіþ Óêðàїíè ç ЄÑ ìàëà ñòðàòåãі÷íå çíà÷åííÿ äëÿ êðà-
їíè: âіäáóëàñÿ çìіíà ãåîãðàôі÷íîї ñòðóêòóðè óêðàїíñüêîãî åêñïîðòó íà êî-
ðèñòü çáіëüøåííÿ éîãî îáñÿãіâ äî êðàїí ЄÑ. Óêðàїíà ñòàëà îäíієþ ç ï’ÿòè 
êðàїí – íàéáіëüøèõ åêñïîðòåðіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії äî ЄÑ 
(ëèñòîïàä 2017 ð. – æîâòåíü 2018 ð.). Ïîêè ùî Óêðàїíà åêñïîðòóâàëà ïåðå-
âàæíî ñèðîâèíó (çîêðåìà, àãðàðíó), àëå Óãîäà ñòâîðèëà ìîæëèâîñòі é äëÿ 
åêñïîðòó ïåðåðîáëåíîї ïðîäóêöії. Íà öåé âèä òîâàðіâ ìèòà ïîâíіñòþ çíÿòî, 
à íà ñèðîâèíó çíÿòî ëèøå ÷àñòêîâî (ó ìåæàõ êâîò). Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî 
Óãîäà ñïðèÿòèìå ïåðåòâîðåííþ Óêðàїíè íà ðîçâèíåíó єâðîïåéñüêó äåð-
æàâó, і íàøà êðàїíà íå çàëèøèòüñÿ «ñèðîâèííèì ïðèäàòêîì» Єâðîïè.

 За шість місяців 2017 р. зовнішня торгівля товарами та послугами України з краї-
нами ЄС зросла на 22 %. Майже 40 % української торгівлі зараз припадає на 
 Європейський Союз, тоді як на Росію – трохи більше 10 %.

Óãîäà ïðî àñîöіàöіþ ìіæ Óêðàїíîþ òà Єâðîïåéñüêèì Ñîþçîì – íå ïðîñòî 
âåëè÷åçíèé áþðîêðàòè÷íèé äîêóìåíò, ÿêèé ïî÷àâ ñêåðîâóâàòè âàæëèâі 
óêðàїíñüêі ðåôîðìè, à é ñèìâîë іíòåãðàöії ç Єâðîïîþ. Óêðàїíà âðåøòі-
ðåøò ñòàëà ÷àñòèíîþ єäèíîãî ðèíêó ЄÑ, ïðèíàéìíі íà ðіâíі òîâàðіâ і ïîñëóã. 
Óêðàїíñüêі ïіäïðèєìñòâà îòðèìàëè çìîãó ïîñòóïîâî çäîáóâàòè â Єâðîïі 
áіëüøå ïàðòíåðіâ, êëієíòіâ òîùî.

Знайдіть у мережі Інтернет інформацію «Угода про асоціацію / Євроінтеграційний пор-
тал» і дізнайтеся більше про співпрацю України з ЄС.
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3. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України
 Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом – це статус, що до-

зволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європей-
ського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу.

25 лютого 2010  р.
Європарламент надав Єврокомісії 

мандат для роботи над «дорожньою 
картою» безвізового режиму між Україною 

та країнами ЄС

22 листопада 2010 р.
Саміт у Брюсселі, під час якого 

Україні було надано План дій щодо 
лібералізації візового режиму, 

який складався з двох фаз
20 квітня 2011 р.

Президент України затвердив 
Національний план з виконання Плану дій 

щодо візової лібералізації

27 травня 2014 р.
Європейська комісія позитивно оцінила 

виконання Україною першої фази 
Плану дій

18 грудня 2015 р.
Єврокомісія опублікувала заключний 

звіт про виконання Україною другої фази 
Плану дій

26 вересня 2016 р.
Комітет Європарламенту з громадянських 

свобод підтримав надання Україні 
безвізового режиму

17 листопада 2016 р.
Колегія постійних представників 

Євросоюзу дала зелене світло Раді ЄС 
для початку проведення переговорів з 

Європарламентом щодо безвізу в Україні

9 березня 2017 р.
Комітет з громадянських свобод, юстиції 

та внутрішніх справ Європарламенту 
проголосував за безвіз для України

6 квітня 2017 р.
Європарламент проголосував за 
впровадження безвізу з Україною

28–29 листопада 2013 р.
Саміт у Вільнюсі, на якому було 
зірвано підписання угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

та призупинено євроінтеграційний 
процес на час Революції Гідності

28 червня 2014 р.
Рада ЄС із закордонних справ 
ухвалила рішення про перехід 

України до другої фази Плану дій

20 квітня 2016 р.
Європейська комісія ухвалила 

політичне рішення про включення 
України до списку країн, громадяни 

яких мають право відвідувати країни – 
члени шенгенської зони на термін не 

довше ніж 90 днів

24 листопада 2016 р.
Гучний «провал» безвізу на саміті 

Україна–ЄС, на якому очікувалося, 
що буде озвучено дату впровадження 

безвізового режиму

5 квітня 2017 р.
Депутати Європарламенту погодили 
безвіз для України під час дебатів, 
які є фінальним оглядом голосів 

перед голосуванням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Інфографіка: 14 ключових дат безвізу з Євросоюзом

?  Ознайомтеся з перебігом подій і проаналізуйте, як відбувався процес підготовки 
до укладення угоди про безвіз.

11 òðàâíÿ 2017 ð. ó Ñòðàñáóðçі Ðàäà ìіíіñòðіâ Єâðîñîþçó óðî÷èñòî ïіä-
ïèñàëà äîêóìåíò ïðî ñêàñóâàííÿ âіçîâîãî ðåæèìó ìіæ Óêðàїíîþ òà Єâðî-
ñîþçîì. Ðіøåííÿ ïðî áåçâіçîâèé ðåæèì ìіæ Óêðàїíîþ òà ЄÑ îïóáëіêîâàíî 
â Îôіöіéíîìó æóðíàëі Єâðîñîþçó.
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Áåçâіçîâèé ðåæèì ñòîñóєòüñÿ òіëüêè ãðîìàäÿí Óêðàїíè, ÿêі ìàþòü áіî-
ìåòðè÷íі ïàñïîðòè. ×àñ ïåðåáóâàííÿ â øåíãåíñüêіé çîíі íå ïîâèíåí ïåðå-
âèùóâàòè 90 äíіâ ïðîòÿãîì áóäü-ÿêîãî 180-äåííîãî ïåðіîäó. Áåçâіçîâèé 
ðåæèì äàє ïðàâî íà âіäâіäóâàííÿ êóëüòóðíèõ і ñïîðòèâíèõ çàõîäіâ, æóð-
íàëіñòñüêі ïîäîðîæі, êîðîòêîñòðîêîâå íàâ÷àííÿ òà îáìіí äîñâіäîì, ïîїçäêè 
íà ëіêóâàííÿ òîùî. Âîäíî÷àñ áåçâіçîâèé ðåæèì íå äàє ïðàâà íà ðîáîòó â 
êðàїíàõ ЄÑ, çîêðåìà íà êîðîòêîñòðîêîâó. Áåçâіçîâèé ðåæèì òàêîæ íå äàє 
ïðàâà íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ â êðàїíàõ ЄÑ. Äëÿ öüîãî, ÿê і ðàíіøå, ïî-
òðіáíî îôîðìèòè ñïåöіàëüíó íàöіîíàëüíó âіçó àáî äîçâіë íà ïðîæèâàííÿ.

Знайдіть у мережі Інтернет на сайті «Відкрий Європу» інформацію «Що таке безвізо-
вий режим з ЄС» та дізнайтеся більше про безвізовий режим.

 Хроніка подій 2018–2019 рр.
18 січня 2018 р. – Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про особли-
вості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

30 квітня 2018 р. – на Донбасі офіційно завершилася АТО, яку переформатовано в Опе-
рацію об’єднаних сил.
19 травня 2018 р. – Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення РНБО про 
остаточне припинення участі України в роботі статутних органів Співдружності Незалеж-
них Держав (СНД).
31 травня 2018 р. – Президент України підписав Указ «Про невідкладні заходи щодо зміц-
нення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного 
простору України». Указом проголошено 2018 – 2028 рр. десятиліттям української мови.
1 липня 2018 р. – в Україні вступила в дію нова медреформа та інформаційно-телекому-
нікаційна система eHealth.
1 вересня 2018 р. – стартувала реформа загальноосвітньої школи – «Нова українська 
школа», яка передбачає перехід на 12-річну середню освіту, поділену на три рівні.
1 листопада 2018 р. – в Україні на 23,5 % подорожчав газ для населення, його вартість 
зросла до 8550 грн за тисячу кубічних метрів.
26 листопада 2018 р. – після агресії прикордонних кораблів РФ у Керченській протоці 
проти кораблів ВМС України Верховна Рада України затвердила запровадження во-
єнного стану на території 10 областей, а 28 листопада встановила термін дії воєнного 
стану – 30 діб.
21 квітня 2019 р. – Президентом України обрано В. Зеленського.

?  Проаналізуйте події 2018–2019 рр. Оцініть їхні наслідки для жителів України.

Формуємо компетентності

Мовленнєву. Складіть розповідь про наслідки збройної агресії Російської 
Федерації для економіки України.

Хронологічну. Відтворіть послідовність процесу підписання Угоди про асоці-
ацію України з Європейським Союзом.

Аксіологічну. Знайдіть у мережі Інтернет і прослухайте лекцію «100 років 
української історії за 100 хвилин. Лекція 11 : 2000–2017» і структуруйте свої зна-
ння з означеного періоду. Візьміть участь в обговоренні: «Україна 2000–2017 рр.: 
уроки та наслідки».

Логічну. Чому Російська Федерація здійснювала і здійснює послідовну по-
літику щодо утримання України від інтеграції з ЄС?

Інформаційну. Складіть план дій для підготовки поїздки на екскурсію до 
країн Євросоюзу. Якою інформацією треба володіти, якщо виїжджаєш за межі 
України?

Просторову. Які можливості під час виїзду за межі України стали реальними 
в результаті підписання безвізового режиму?
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 §§  41–42. Особливості культурного життя України 
в роки незалежності

1. Стан релігії та церкви
Ó ðîêè íåçàëåæíîñòі òðèâàâ ïðîöåñ âіäõîäó ñóñïіëüñòâà âіä àòåїñòè÷íîї 

іäåîëîãії òà âïðîâàäæåííÿ єâðîïåéñüêîї ìîäåëі ñâîáîäè ñîâіñòі.

 Якщо в 1991 р. в Україні було близько 10 тис. релігійних організацій, то вже в 
1995 р. – близько 17 тис., а в 2010 р. – близько 35 тис.

Öåðêâà ïåðåéøëà íà ÿêіñíî âèùèé ðіâåíü ôóíêöіîíóâàííÿ. Âіðÿíè îïі-
êóþòü 350 äóõîâíèõ öåíòðіâ òà óïðàâëіíü, à ïіäãîòîâêà êàäðіâ çäіéñíþ-
єòüñÿ â 200 íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Âіäáóëîñÿ âіäíîâëåííÿ ìîíàñòèðñüêîãî 
æèòòÿ: ó 2010 ð. â Óêðàїíі ôóíêöіîíóâàëî ïîíàä 400 ìîíàñòèðіâ. Çíà÷íî 
çáіëüøèëàñÿ ÷èñåëüíіñòü êóëüòîâèõ ñïîðóä. Óïðîäîâæ 2000–2010 ðð. ÷è-
ñåëüíіñòü íåäіëüíèõ øêіë çáіëüøèëàñÿ íà 60 %.

Ïàíіâíі ïîçèöії â ðåëіãіéíîìó òà êóëüòóðíîìó æèòòі Óêðàїíè ïðîäî-
âæóâàëî ïîñіäàòè ïðàâîñëàâ’ÿ. Ó 2010 ð. ïðàâîñëàâíà ìåðåæà íàðàõî-
âóâàëà 51 % âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé. Áіëüøіñòü іç 
íèõ íàëåæàëà ïðàâîñëàâíèì öåðêâàì – Óêðàїíñüêіé ïðàâîñëàâíіé öåðêâі 
Ìîñêîâñüêîãî ïàòðіàðõàòó, Óêðàїíñüêіé ïðàâîñëàâíіé öåðêâі Êèїâñüêîãî 
ïàòðіàðõàòó òà Óêðàїíñüêіé àâòîêåôàëüíіé ïðàâîñëàâíіé öåðêâі.

Мовою джерел
…Вірними Української православної церкви Київського патріархату 

на середину 2000-х рр. вважали себе близько 10 мільйонів православ-
них християн; про належність до УПЦ Московського патріархату заявили 
біля 5 мільйонів православних. Значна частина православних не ви-
значилася стосовно своєї конфесійної належності.

За даними Українського центру економічних 
і політичних досліджень ім. О. Разумкова

?  Порівняйте статистичні дані щодо належності православних вірян до різних церков.

Òàêîæ òðèâàëî âіäðîäæåííÿ Óêðàїíñüêîї ãðåêî-êàòîëèöüêîї öåðêâè. Íèíі 
її ðåëіãіéíі îðãàíіçàöії íàðàõîâóþòü áëèçüêî 15 % âіä çàãàëüíîíàöіîíàëü-
íîї ðåëіãіéíîї ìåðåæі.

 Якщо в 1992 р. Українська греко-католицька церква мала 2,6 тис. релігійних орга-
нізацій, то в 2010 р. таких організацій було вже 3,7 тис.

15 ãðóäíÿ 2018 ð. ó Êèєâі âіäáóâñÿ Îá’єäíàâ÷èé ñîáîð, ïіä ÷àñ ÿêîãî 
ïðàâîñëàâíі àðõієðåї îãîëîñèëè ïðî îá’єäíàííÿ 
óêðàїíñüêèõ öåðêîâ â єäèíó Ïðàâîñëàâíó 
öåðêâó Óêðàїíè. Її ïðåäñòîÿòåëåì ñòàâ ìèòðî-
ïîëèò Ïåðåÿñëàâñüêèé òà Áіëîöåðêіâñüêèé Єïі-
ôàíіé. Êàôåäðàëüíèì ñîáîðîì Ïðàâîñëàâíîї 
öåðêâè Óêðàїíè âèçíà÷åíî Ìèõàéëіâñüêèé 
Çîëîòîâåðõèé ñîáîð.

5 ñі÷íÿ 2019 ð. Âñåëåíñüêèé ïàòðіàðõ Âàð-
ôîëîìіé ïіäïèñàâ Òîìîñ ïðî àâòîêåôàëіþ 
єäèíîї Ïðàâîñëàâíîї öåðêâè Óêðàїíè. Öåðå-
ìîíіÿ ïіäïèñàííÿ Òîìîñà âіäáóëàñÿ â ïàòðіàð-
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øîìó õðàìі Ñâÿòîãî Ãåîðãіÿ íà òåðèòîðії Âñåëåíñüêîãî ïàòðіàðõàòó â 
Ñòàìáóëі. Óæå 6 ñі÷íÿ ïіä ÷àñ ëіòóðãії ó òîìó ñàìîìó õðàìі Âàðôîëîìіé 
ïåðåäàâ ïðåäñòîÿòåëþ íîâîñòâîðåíîї Ïðàâîñëàâíîї öåðêâè Óêðàїíè Єïіôà-
íіþ ïîñîõ і Òîìîñ, ÿêèé ïðîãîëîøóє àâòîêåôàëіþ.

2. Зміни в системі національної освіти
Ñèñòåìà îñâіòè â Óêðàїíі ïîñòіéíî ïåðåáóâàëà ó ñòàíі ðåôîðìóâàííÿ. 

Îäíàê äåêëàðîâàíі êîæíîþ íîâîþ âëàäîþ ñïðîáè ðåôîðìóâàòè îñâіòó áóëè 
ìàëîóñïіøíèìè. Ïàíóâàëè öåíòðàëіçàöіÿ, áþðîêðàòіÿ, íèçüêèé ñîöіàëü-
íèé ñòàòóñ ïåäàãîãà, ðóéíàöіÿ çàñòàðіëîї ìàòåðіàëüíîї áàçè òà âîäíî÷àñ 
âіäñóòíіñòü êàïіòàëîâêëàäåíü ó ðîçâèòîê îñâіòíіõ óñòàíîâ. Áàçîâèì äëÿ 
âñіõ çàêëàäіâ îñâіòè áóëî ôіíàíñóâàííÿ. Ïðîáëåìîþ çàêëàäіâ äîøêіëüíîї 
îñâіòè â îñòàííє äåñÿòèðі÷÷ÿ âèÿâèëàñÿ é íåñòà÷à ìіñöü. Öÿ ïðîáëåìà áóëà 
ïðèòàìàííà çäåáіëüøîãî ìіñüêèì îñâіòíіì óñòàíîâàì.

 Чисельність дітей, які впродовж 2005–2013 рр. відвідували заклади дошкільної 
освіти, збільшилася з 1 млн до майже 1,5 млн.

Ó øêіëüíіé îñâіòі çàêðіïèëîñÿ òàêå ÿâèùå, ÿê íåðіâíіñòü ìîæëèâîñòåé: 
ñіëüñüêі äіòè, íà âіäìіíó âіä ìіñüêèõ, íå ìàëè âèáîðó, ó ÿêіé øêîëі íàâ÷à-
òèñÿ. Ó ìіñüêîìó îòî÷åííі íåðіâíіñòü ìîæëèâîñòåé ïðîÿâëÿëàñÿ ó òàêèõ 
ôîðìàòàõ: öåíòðàëüíà øêîëà – ïåðèôåðіéíà øêîëà, ñïåöіàëіçîâàíà øêîëà – 
çâè÷àéíà øêîëà, äåðæàâíà øêîëà – ïðèâàòíà øêîëà òîùî. Çäåáіëüøîãî 
ïðè÷èíàìè íåðіâíîñòі äîñòóïó äî îñâіòè áóëî ñîöіàëüíå é ìàéíîâå ðîçøàðó-
âàííÿ â ñóñïіëüñòâі. Äîñòóï äî ÿêіñíîї îñâіòè çàëåæàâ âіä ìàòåðіàëüíèõ 
ñòàòêіâ áàòüêіâ. Ïðèòàìàííèìè âñіì øêîëàì áóëè íàäìіðíà «àêàäåìі÷-
íіñòü», ïåðåâàíòàæåííÿ øêіëüíèõ ïðîãðàì і ïіäðó÷íèêіâ, íèçüêà ÿêіñòü 
ïіäðó÷íèêіâ.

Äî çàíåïàäó ðóõàëàñÿ ïðîôåñіéíî-òåõíі÷íà îñâіòà. Áóäó÷è ñôîðìîâàíîþ 
ïіä ïîòðåáè ðàäÿíñüêîї åêîíîìіêè, її ñèñòåìà íå çóìіëà ïðèñòîñóâàòèñÿ äî 
ïîòðåá ðèíêîâîї åêîíîìіêè.

Ïðîáëåìè ó âèùіé îñâіòі áóëî çàêëàäåíî ùå â ïîïåðåäíі äåñÿòèëіòòÿ. 
Óïðîäîâæ 1990-õ – íà ïî÷àòêó 2000-õ ðð. ïîñòóïîâî çáіëüøóâàëàñÿ êіëü-
êіñòü çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè òà çíèæóâàëàñÿ ÿêіñòü îñâіòíіõ ïîñëóã. Íàä-
ìіðíî ðîçðîñëàñÿ êîìåðöіàëіçàöіÿ âèùîї îñâіòè: її ñïîæèâà÷і îðієíòóâàëèñÿ 
ïåðåäóñіì íà îòðèìàííÿ äèïëîìà, à íå ÿêіñíèõ çíàíü.

 У 2013–2014 рр. частка студентів, які отримували вищу освіту за рахунок держбю-
джету, складала 42,6 %, за кошти місцевих бюджетів – 4,7 %, за кошти фізичних 
осіб – 52,3 %.

Íàâіòü óïðîäîâæ îñòàííüîãî äåñÿòèëіòòÿ âëàäі íå âäàëîñÿ ïîäîëàòè òàêі 
ïðîáëåìè ó âèùіé îñâіòі, ÿê çíèæåííÿ ðіâíÿ її ÿêîñòі, íåîáõіäíіñòü îíîâ-
ëåííÿ çàñòàðіëîї ìàòåðіàëüíîї áàçè òà ïîëіïøåííÿ іíôðàñòðóêòóðè. Çà-
ëèøèëèñÿ íåâèðіøåíèìè ïðîáëåìè ñëàáêîãî çâ’ÿçêó ç ðèíêîì ïðàöі òà 
íååôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøòіâ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ; áðàêó іíñòè-
òóöіéíîї òà àêàäåìі÷íîї àâòîíîìії çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè, ïðîçîðîñòі â ðîç-
ïîäіëі áþäæåòíèõ êîøòіâ.

Äëÿ ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù â îñâіòі âïðîäîâæ îñòàííіõ ðîêіâ ðåàëі-
çîâàíî ÷èìàëî іíіöіàòèâ. Ñåðåä íèõ – ïðèєäíàííÿ äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó 
(2005), çàïðîâàäæåííÿ çîâíіøíüîãî íåçàëåæíîãî îöіíþâàííÿ (ÇÍÎ) äëÿ 
âñòóïó äî çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè (2008), ñïðîáè åêñïåðèìåíòàëüíîãî çàïðî-
âàäæåííÿ óíіâåðñèòåòñüêîї àâòîíîìії (2006–2009), êîðèãóâàííÿ ÷àñó íà 
äîìàøíі çàâäàííÿ äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè (2016) òà іí.
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×èìàëî íîâîââåäåíü áóëî çàïëàíîâàíî ç 2014 ð. Ó ëèïíі 2014 ð. äëÿ 
 åêñïåðòíî-òåõíі÷íîї äîïîìîãè ñòâîðèëè Ñòðàòåãі÷íó äîðàä÷ó ãðóïó ó ñêëàäі 
óêðàїíñüêèõ і çàêîðäîííèõ åêñïåðòіâ, ïðàöіâíèêіâ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і 
íàóêè Óêðàїíè (ÌÎÍ). Ãðóïà ïіäãîòóâàëà Êîíöåïöіþ ðîçâèòêó îñâіòè íà 
ïåðіîä 2015–2025 ðð. Âîñåíè 2014 ð. ðîçðîáëåíî Ñòðàòåãіþ ðåôîðìóâàííÿ 
âèùîї îñâіòè â Óêðàїíі äî 2020 ð. Ó áåðåçíі 2015 ð. ÌÎÍ Óêðàїíè çàâåð-
øèëî ïіäãîòîâêó äî âñòóïó Óêðàїíè äî ïðîãðàìè ЄÑ «Ãîðèçîíò 2020».

 «Горизонт 2020» – це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування 
науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 млрд євро, розрахована на 
2014–2020 рр.

Ó ëèïíі 2015 ð. Âåðõîâíà Ðàäà ðàòèôіêóâàëà âіäïîâіäíó óãîäó. 2017 ð. 
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà Çàêîí «Ïðî îñâіòó», ÿêèì ïåðåäáà÷åíî, 
ùî ç 2018 ð. äіòè íàâ÷àòèìóòüñÿ ó øêîëі 12 ðîêіâ, ïåäàãîãè ñòàíóòü äëÿ 
ó÷íіâ ïàðòíåðàìè ç ðîçâèòêó, à ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ äіòè íàáóâàòèìóòü êî-
ðèñíèõ íàâè÷îê і êîìïåòåíòíîñòåé.

Мовою джерел
Я хотіла б побачити нові стандарти змісту освіти та велику елек-

тронну освітню платформу, куди може зайти будь-який вчитель, батько 
та дитина і знайти там для себе цікаві й сучасні освітні матеріали. 
Вчителі – з методик викладання, батьки і діти – з допоміжних матері-
алів. Без такого об’ємного ресурсу освіта в багатомільйонній країні 
ще довго буде відірвана від сучасності. Якщо ми зробимо таку плат-
форму – це буде наш реальний результат за п’ять років. Це гарна мета, 
проте ми не мріємо охопити неохопне, але хочемо принаймні надати 
інформацію для тих, хто хоче якісно навчатися і навчати самостійно 
… Інформаційні розділи періодично оновлюються.

З інтерв’ю Л. Гриневич, міністра освіти України (2016)

?  Чи є, на вашу думку, поставлена автором мета кроком у поліпшенні системи 
освіти? Чому? Якого формату викладання не вистачало вам під час навчання у школі?

Знайдіть у мережі Інтернет на сайті Нової української школи (НУШ) тему «Учням» та 
ознайомтеся із сучасними освітніми ініціативами. Якщо вони вас зацікавлять, приверніть 
до них увагу ваших однолітків чи батьків.

Ïåðåä ñó÷àñíîþ Óêðàїíîþ â ãàëóçі îñâіòè ñòîїòü çàâäàííÿ: çáàëàíñóâàòè 
åêîíîìі÷íі ìîæëèâîñòі äåðæàâè òà îá’єêòèâíі ïîòðåáè â îñâі÷åíèõ êàäðàõ, 
àäàïòóâàòè îñâіòíþ ãàëóçü âіäïîâіäíî äî єâðîіíòåãðàöіéíîї ïåðñïåêòèâè; 
çàêëàñòè ïіäґðóíòÿ ñòàëîñòі äåìîêðàòè÷íèõ і íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé â 
îñâіòÿíñüêіé ñïðàâі.

Â Óêðàїíі äåäàëі áіëüøå íàáóâàє ïîïóëÿðíîñòі àëüòåðíàòèâíà îñâіòà. 
Öåé íàïðÿì îñâіòíüîї ãàëóçі òіëüêè ðîçâèâàєòüñÿ òà ìîæå áóòè êîðèñíèì і 
øêîëÿðàì, і ñòóäåíòàì, і âñіì, õòî ïðàãíå äî ñàìîîñâіòè.

3. Основні тенденції розвитку науки
Ñòàíîâèùå â íàóêîâіé ãàëóçі âïðîäîâæ ïîïåðåäíіõ äåñÿòèëіòü õàðàêòå-

ðèçóâàëîñÿ òàêèì ñàìèì êîìïëåêñîì ïðîáëåì, ùî é â îñâіòíіé: çàëåæíіñòü 
âіä ïîëіòè÷íîї êîí’þíêòóðè, ïîñòіéíà íåñòà÷à ôіíàíñóâàííÿ, ðóéíóâàííÿ 
íàóêîâî-äîñëіäíîї іíôðàñòðóêòóðè, âіäñóòíіñòü äåðæàâíîї ñòðàòåãії ùîäî 
ðîçâèòêó íàóêîâîї ãàëóçі. Ïîïðè äîâîëі íåñïðèÿòëèâó ñèòóàöіþ äëÿ åôåê-
òèâíîї ïðàöі (íå îñòàííþ ðîëü âіäіãðàâàâ íèçüêèé ðіâåíü îïëàòè ïðàöі) çà 
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ðîêè íåçàëåæíîñòі íàïðàöüîâàíî âàãîìèé áàãàæ íàóêîâèõ çäîáóòêіâ òà 
çäіéñíåíî ðîáîòó ç ïіäãîòîâêè ìîëîäі.

Áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê, ùî îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ íàóêè îñòàííіõ äåñÿ-
òèëіòü áóëà її íèçüêà çàòðåáóâàíіñòü åêîíîìіêîþ. Â Óêàçі Ïðåçèäåíòà 
Óêðàїíè «Ïðî Ñòðàòåãії ñòàëîãî ðîçâèòêó “Óêðàїíà 2020”» (2015) ðîçâèò-
êîâі âіò÷èçíÿíîãî íàóêîâîãî ïîòåíöіàëó ïðèäіëåíî çíà÷íó ðîëü. Íàóêà ìàє 
ñòàòè îäíèì ç îñíîâíèõ åëåìåíòіâ âèðіøåííÿ ìàñøòàáíèõ çàâäàíü ìîäåð-
íіçàöії êðàїíè, çàáåçïå÷åííÿ íåîáõіäíîї îáîðîíîçäàòíîñòі òà íàöіîíàëü-
íîї áåçïåêè. Ðåôîðìà íàóêîâîї ñôåðè ïåðåäáà÷àëà çäіéñíåííÿ êîìïëåêñó 
ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâîðåíü ñèñòåìè îðãàíіçàöії òà ôóíêöіîíóâàííÿ íàóêè 
â Óêðàїíі, ÿêі ñòîñóþòüñÿ àêàäåìі÷íèõ і ãàëóçåâèõ íàóêîâèõ іíñòèòóöіé 
і óñòàíîâ âèùîї îñâіòè.

Íàñëіäêîì ðåôîðìóâàííÿ âіò÷èçíÿíîї íàóêè ìàëî á ñòàòè, çà çàäóìîì, 
ñòâîðåííÿ åôåêòèâíîї ñèñòåìè âçàєìîäії «íàóêà – îñâіòà – åêîíîìіêà – іí-
íîâàöії».

 Доволі оптимістична, як на перший погляд, модель натомість абсолютно не вра-
ховувала реалій України: ані соціально-економічних, ані суспільно-політичних. 
По-перше, був випущений той факт, що така структура не передбачає довготрива-

лих фундаментальних досліджень (в умовах постійного створення / зникнення інститутів 
це просто неможливо). По-друге, в цій структурі немає місця гуманітарним інститутам, 
затребуваність діяльності яких з боку української економіки мізерна.

В. Головко, Л. Якубова, історики

?  Візьміть участь у дискусії «Наслідки застосування ринкових відносин у гуманітар-
ній сфері: оптимізація чи крах?».

Ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà òà åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ îñòàííіõ ðîêіâ ñïðè÷èíèëà 
÷èñëåííі íîâàöії. Çîêðåìà, ó ãóìàíіòàðíіé ñôåðі íà õàðàêòåð ðîçâèòêó äî-
ñëіäæåíü çíà÷íèé âïëèâ ìàëè ïîäії Ðåâîëþöії Ãіäíîñòі. Ðîñіéñüêà ïðîïà-
ãàíäà, ùî ðîçãîðòàëàñÿ â Ñõіäíіé Óêðàїíі íà ïðîòèâàãó öіííîñòÿì Ìàéäàíó, 
ñïîíóêàëà íàóêîâöіâ äî ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ ïèòàíü, ÿêі ðàíіøå íå áóëè 
ïðåäìåòîì íàóêîâîãî äèñêóðñó. Çîêðåìà, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â ïóáëіêà-
öіÿõ ðîñіéñüêèõ іñòîðèêіâ іñòîðіÿ Ñõіäíîї і Ïіâäåííîї Óêðàїíè ñâіäîìî ïå-
ðåêðó÷óєòüñÿ і «âèãàäóєòüñÿ», ùîá ïіäâåñòè ïñåâäîíàóêîâå ïіäґðóíòÿ ïіä 
åêñïàíñіîíіñòñüêі ïëàíè Ðîñії. Äëÿ äîâåäåííÿ ñàìå óêðàїíñüêîї ïîçèöії â 
íàóêîâèé îáіã óâåäåíî ÷èìàëî äîêóìåíòіâ, ìîíîãðàôі÷íèõ ïðàöü, ùî іëþ-
ñòðóþòü êîðіííі ðîçáіæíîñòі ç âèñíîâêàìè îôіöіéíîї ðîñіéñüêîї ïðîïàãàíäè.

Íàéáіëüøèìè äîñÿãíåííÿìè óêðàїíöіâ çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ñòàëè âіä-
êðèòòÿ â ìåäèöèíі, ôіçèöі òà ІÒ.

Ùå â 1990-õ ðð. Іíñòèòóòîì åëåêòðîçâàðþâàííÿ іì. Є. Î. Ïàòîíà ÍÀÍ 
Óêðàїíè çàïðîïîíîâàíî åëåêòðîçâàðþâàííÿ ì’ÿêèõ òêàíèí. Іäåÿ ðîçðîáêè 
 íàëåæàëà àêàäåìіêó Á. Ïàòîíó. Ïіä éîãî êåðіâíèöòâîì êîëåêòèâ ôàõіâöіâ 
іíæåíåðíîãî òà ìåäè÷íîãî ïðîôіëþ ïðîâіâ íèçêó åêñïåðèìåíòіâ òà îòðèìàâ 
âіäïîâіäíі ñâіäîöòâà òà âèçíàííÿ.

Êàðäіîõіðóðã Á. Òîäóðîâ 2016 ð. ðàçîì çі ñâîєþ êîìàíäîþ âïåðøå â Óêðà-
їíі ïðîâіâ îïåðàöіþ ç ïåðåñàäêè øòó÷íîãî ñåðöÿ. Äëÿ 42-ðі÷íîãî ïàöієíòà 
Іíñòèòóòó ñåðöÿ ÌÎÇ Óêðàїíè öå áóâ єäèíèé ðåàëüíèé øàíñ ïðîäîâæèòè 
÷àñ î÷іêóâàííÿ äîíîðñüêîãî ñåðöÿ. Ó æîâòíі ìåäèêè ïîâòîðèëè ñâіé óñïіõ, 
âñòàíîâèâøè «ìåõàíі÷íå ñåðöå» 30-ðі÷íіé ïàöієíòöі.

Іíæåíåð À. Ãîëîâà÷åíêî ñòâîðèâ ïðîòîòèï åêçîñêåëåòà. Âіí ðîçðîáèâ 
ìîäóëі, ÿêі îäÿãàþòüñÿ íà ïîøêîäæåíі êіíöіâêè і äîïîìàãàþòü òðåíóâàòè 
ì’ÿçè ó âèïàäêàõ ïåðåëîìіâ ÷è ïàðàëі÷ó ðóê і íіã. Öÿ ðîçðîáêà âæå îòðè-
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ìàëà ïåðåìîãó íà ïðåñòèæíîìó ìіæíàðîäíîìó êîíêóðñі Silicon Valley 
Robotics â Êðåìíієâіé äîëèíі.

Ôàõіâöі Êèїâñüêîãî іíñòèòóòó íåéðîõіðóðãії іì. À. Ï. Ðîìîäàíîâà ïðî-
âåëè óíіêàëüíó îïåðàöіþ ç âèäàëåííÿ ïóõëèíè ìîçêó ç îäíî÷àñíèì ïîєä-
íàííÿì íàâіãàöіéíîї ñèñòåìè, ëàçåðà òà åíäîñêîïà. Íîâà òåõíіêà ñïðÿìîâàíà 
íà òå, ùîá äàòè ëþäÿì ïîâíîöіííå æèòòÿ íàâіòü ïіñëÿ íàäñêëàäíèõ îïå-
ðàöіé.

Óêðàїíñüêі íàóêîâöі ç Õàðêіâñüêîãî ôіçèêî-òåõíі÷íîãî іíñòèòóòó é Іí-
ñòèòóòó ìîíîêðèñòàëіâ áðàëè ó÷àñòü ó âіäêðèòòі áîçîíà Ãіґґñà òà ñòâîðåííі 
äåòåêòîðіâ äëÿ âåëèêîãî àäðîííîãî êîëàéäåðà. Ó Õàðêіâñüêîìó íàóêîâî-
äîñëіäíîìó òåõíîëîãі÷íîìó іíñòèòóòі ïðèëàäîáóäóâàííÿ ïіä êåðіâíèöòâîì 
ïðîôåñîðà Â. Áîðùîâà áóëî íàëàãîäæåíî âіäïîâіäíå âèðîáíèöòâî äëÿ Єâ-
ðîïåéñüêîї îðãàíіçàöії ç ÿäåðíèõ äîñëіäæåíü.

Ñïіâðîáіòíèêè Іíñòèòóòó òåîðåòè÷íîї ôіçèêè іì. Ì. Ì. Áîãîëþáîâà ÍÀÍ 
Óêðàїíè Â. Ãóñèíіí і Ñ. Øàðàïîâ 2005 ð. ïåðåäáà÷èëè íåçâè÷àéíèé öіëî-
÷èñåëüíèé êâàíòîâèé åôåêò Õîëëà â ãðàôåíі, à òàêîæ òåîðåòè÷íî ïåðåä-
áà÷èëè ùå öіëó íèçêó âëàñòèâîñòåé öüîãî ìàòåðіàëó.

Ïðîåêò Viewdle êèÿíèíà Є. Àí÷èøêіíà ç ðîçðîáêè óíіêàëüíèõ àëãîðèò-
ìіâ âèÿâëåííÿ òà ðîçïіçíàííÿ îáëè÷ òà îá’єêòіâ áóëî ðîçïî÷àòî 2006 ð. Óæå 

2012 ð. êîìïàíіþ òà ðîçðîáêè ïðî-
åêòó êóïèëà êîðïîðàöіÿ Google. 
Àëãîðèòìè òà ðіøåííÿ, çàïðîïîíî-
âàíі êîìïàíієþ Viewdle, øèðîêî 
âèêîðèñòîâóþòü ó ïîøóêîâèõ òåõ-
íîëîãіÿõ.

Ó ÑØÀ çàïóñòèëè âèãîòîâëåíó 
ñïіëüíî ç óêðàїíöÿìè ðàêåòó An-
tares (її ïåðøèé ñòóïіíü ðîçðîá-
ëåíî óêðàїíñüêèì êîíñòðóêòîðñü-
êèì áþðî «Ïіâäåííå»). Ïіâòîðà ðîêó 
äî çàïóñêó óêðàїíñüêі ôàõіâöі ìî-
äåðíіçîâóâàëè ðàêåòó.

Ó ëèïíі 2017 ð. ó Âàøèíãòîíі 
íà âñåñâіòíіé îëіìïіàäі ç ðîáîòî-

òåõíіêè FIRST Global Challenge êîìàíäà óêðàїíñüêèõ øêîëÿðіâ ó ñêëàäі 
І. Æóêîâñüêîãî, І. Ìàíæóëåíêî, Ì. Êîðåøêîâà і ìåíòîðà Í. Âëàäèêіíîї 
óâіéøëà â 20-êó íàéñèëüíіøèõ ó ñâіòі êîìàíä ç ðîáîòîòåõíіêè, ïîñіâøè 
19-òå ìіñöå іç 163. Ñâîãî ðîáîòà, ÿêèé ïîêëèêàíèé âèðіøóâàòè ïðîáëåìè 
âîäíîї êðèçè, þíі óêðàїíñüêі òåõíіêè ñòâîðèëè çà äîïîìîãîþ áóäіâåëüíîї 
ñèñòåìè REV Robotics.

4. Літературно-мистецьке життя
Îäíèì ç ãîëîâíèõ äîñÿãíåíü óêðàїíñüêîї êóëüòóðè â ðîêè íåçàëåæíîñòі 

ñòàëà ìîæëèâіñòü êîæíîї ëþäèíè âіëüíî é ñàìîñòіéíî îáèðàòè öіííîñòі, 
ÿêі ïîêëàäàþòüñÿ â îñíîâó æèòòÿ.

 Незалежна Україна відкрила кордони, уможливила широкі зв’язки та активну 
співпрацю вітчизняного мистецтва зі світовим. Однак це призвело до неоднознач-
них наслідків. З одного боку, входження українського мистецтва у світовий худож-

ній контекст активізувало художній процес, збільшило кількість мистецьких творів 
загальнолюдського значення, дало змогу ширше ознайомитись із сучасними світовими 
надбаннями митців, удосконалити мову мистецтва, його матеріали, техніки, забезпечило 
поширення нових художніх явищ тощо, з іншого – це зумовило некритичне ставлення до 

Надія Владикіна, Михайло Корешков, 
Інга Манжуленко, Ігор Жуковський
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творів західноєвропейського, зокрема американського, мистецтва, сприймання будь-
якого його зразка як культового.

Л. Анучина, О. Бурлука, В. Немцова, В. Пивоваров, 
Г. Савченко, О. Уманець, дослідники мистецтва

?  Чи доводилося вам особисто спостерігати означені тенденції в розвитку куль-
тури? Наведіть приклади.

 Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» – щорічний проект Мистецького 
арсеналу – інтелектуальна подія України, де розвиваються та взаємодіють книж-
кова, літературна, мистецька сцени, втілюються спільні якісні, актуальні й інно-

ваційні проекти.
?  Що ви знаєте про цей фестиваль? Чи проводяться фестивалі подібного формату 

у вашій місцевості і чи доводилося вам на них бувати? Яким чином ви дізнаєтеся про 
новинки в літературі?

Фото з Міжнародного фестивалю 
«Книжковий Арсенал»

Афіша фестивалю «Нове українське 
кіно» (2019)

 З 1 березня по 30 квітня 2019 р. в Україні пройшов перший кіноклубний фестиваль 
«Нове українське кіно», на який запросили глядачів на безкоштовні покази най-
кращих українських фільмів сезону.

?  Поміркуйте, з якою метою проводився цей захід.

 1. Проаналізуйте свої знання, отримані на уроках української літератури та з влас-
ного досвіду, і сформулюйте узагальнення про розвиток української культури у 
ХХІ ст. 2. Знайдіть у мережі Інтернет курс лекцій «100 років українського мисте-

цтва за 100 хвилин» і перегляньте лекції з історії літе ратури, мистецтва та кіномистецтва:  
«Автобіографізм, розгубленість і “роман на рік” (2000–2016)»; «Фестивальний рух, Рево-
люція Гідності та Каннські тріумфи» (2000–2016); «Криза міленіуму. 2004-й і постання 
групи РЕП та SOSkа. Активізм, розквіт інституцій. Повернення до живопису старшого 
покоління» (2000–2017), «Поява “нових молодих”. Майдан як водорозділ та симптом. 
Групи і покоління на постмайданному ландшафті» (2000–2017). 3. Узагальніть отриману 
з лекцій інформацію у форматі таблиці за рубриками: мистецький твір / автор / назва / 
основна ідея / значення (рубрики можуть бути варіативними). Який з напрямів літера-
тури, мистецтва, кіномистецтва вам особисто імпонував чи навіть спонукав до детальні-
шого вивчення? 4. Знайдіть у мережі Інтернет інформацію про заходи, які проводяться 
у вашій  області, та ознайомтеся з нею. У разі зацікавлення можете використати отриману 
інформацію як відправну точку для активного долучення до культурного життя країни.

5. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів
22 ãðóäíÿ 1990 ð. áóëî ñòâîðåíî Íàöіîíàëüíèé îëіìïіéñüêèé êîìіòåò 

(ÍÎÊ) Óêðàїíè. Ó âåðåñíі 1993 ð. Ìіæíàðîäíèé îëіìïіéñüêèé êîìіòåò îñòà-
òî÷íî âèçíàâ ÍÎÊ Óêðàїíè.

Çà ðîêè Íåçàëåæíîñòі óêðàїíñüêі ñïîðòñìåíè âèáîðîëè 122 îëіìïіéñüêі 
ìåäàëі. Íå âіäñòàâàëè âіä íèõ і þíі ñïîðòñìåíè, ÿêі ç 2010 ð. ãіäíî çàõè-



Розділ 6

214

ùàþòü ÷åñòü êðàїíè íà þíàöüêèõ Îëіìïіéñüêèõ іãðàõ. Ó їõíüîìó äîðîáêó 
67 íàãîðîä. Ïåðøі óñïіøíі êðîêè íà ìіæíàðîäíіé àðåíі ç 1993 ð. ðîáëÿòü 
і íàéìîëîäøі óêðàїíöі íà Єâðîïåéñüêèõ þíàöüêèõ îëіìïіéñüêèõ ôåñòèâà-
ëÿõ, çàâîþâàâøè çàãàëîì 183 ìåäàëі. 

Óæå ïðîòÿãîì ÷âåðòі ñòîëіòòÿ ÍÎÊ Óêðàїíè âòіëþє â æèòòÿ ÷èìàëî ïðî-
åêòіâ, ÿêі ïîëþáèëèñÿ øàíóâàëüíèêàì ñïîðòó, – «Îëіìïіéñüêèé äåíü», 
«Îëіìïіéñüêèé òèæäåíü», «Îëіìïіéñüêèé óðîê», Âñåóêðàїíñüêà öåðåìîíіÿ 
íàãîðîäæåííÿ «Ãåðîї ñïîðòèâíîãî ðîêó». Îòðèìàëè ñâîїõ ïðèõèëüíèêіâ і 
Âñåóêðàїíñüêèé ñïîðòèâíî-ìàñîâèé çàõіä «Îëіìïіéñüêå ëåëå÷åíÿ», «Îëіì-
ïіéñüêèé êóòî÷îê», «Îëіìïіéñüêà êíèãà», «Do like OLYMPIANS».

Знайдіть у мережі Інтернет на сайті Національного олімпійського комітету України 
 інформацію про олімпійських чемпіонів періоду, що вивчається, та ознайомтеся з нею. 
Що нового ви дізналися?

Òðàäèöіéíî ïіñëÿ Îëіìïіéñüêèõ іãîð ïðîâîäÿòüñÿ Ïàðàëіìïіéñüêі іãðè. 
Öå ìіæíàðîäíі ñïîðòèâíі çìàãàííÿ äëÿ ëþäåé ç іíâàëіäíіñòþ. Â Óêðàїíі 
ïàðàëіìïіéñüêèé ðóõ ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ ç 1989 ð. Óêðàїíöі âïåðøå âçÿëè 
ó÷àñòü â Îëіìïіàäі â Àòëàíòі (1996) і âèáîðîëè 7 ìåäàëåé. Ó 2008 ð. â Ïå-
êіíі çäîáóëè 74 ìåäàëі. Ó 2016 ð. â Ðіî-äå-Æàíåéðî – ó íåîôіöіéíîìó 
 êîìàíäíîìó çàëіêó ïàðàëіìïіéñüêà çáіðíà Óêðàїíè ïîñіëà òðåòþ ñõîäèíêó 
òà çäîáóëà 117 ìåäàëåé, ñåðåä ÿêèõ 41 çîëîòà, 37 ñðіáíèõ і 39 áðîíçîâèõ. 

Роман Полянський, переможець в академічній греблі. Ріо-де-Жанейро (2016)

6. Міжнародні пісенні конкурси Євробачення в Україні
Ç 2003 ð. Óêðàїíà áåðå ó÷àñòü ó ïіñåííîìó êîí-

êóðñі Єâðîáà÷åííÿ. Ïåðøèì âіä Óêðàїíè âèñòóïèâ 
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ ç ïіñíåþ Hasta la Vista (ïîñіâ 
14-òó ñõîäèíêó).

2004 ð. ó Ñòàìáóëі ñïіâà÷êà Ðóñëàíà Ëèæè÷êî ç 
ïіñíåþ Wild Dances («Äèêі òàíöі») çäîáóëà ïåðåìîãó 
òà ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ þâіëåéíîãî 50-ãî ïіñåííîãî 
êîíêóðñó Єâðîáà÷åííÿ â Óêðàїíі.

Ïåðåä ôіíàëîì Єâðîáà÷åííÿ Ðóñëàíà ñêàçàëà, ùî 
â öåé ìîìåíò ìèñëèòü іìіäæåì êðàїíè. «Ìåíå çàðàç 
íå іñíóє. Ñåáå ÿ çàðàç íå øêîäóþ, ìåíå çàðàç íåìàє 
ÿê ëþäèíè, òîáòî Ðóñëàíà íå æèâå çàðàç äëÿ ñåáå 
àíі ñåêóíäè. Ôàêòè÷íî ìè âñå ðîáèìî äëÿ òîãî, 
ùîáè ìè âіä÷óëè, ùî ìè ïîâíîöіííі ÷ëåíè Єâðîïè».

Çàâäÿêè Ðóñëàíі ó òðàâíі 2005 ð. êîíêóðñ Єâðî-
áà÷åííÿ âïåðøå â іñòîðії ïðèéìàëà Óêðàїíà. Êîí-Руслана Лижичко
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êóðñ ïðîâîäèâñÿ â Ïàëàöі ñïîðòó (Êèїâ). Óêðàїíó 
ïðåäñòàâëÿâ ãóðò «Ґðèíäæîëè» ç ïіñíåþ «Ðàçîì 
íàñ áàãàòî» (íåîôіöіéíèé ãіìí Ïîìàðàí÷åâîї ðå-
âîëþöії). Ó ôіíàëі ïåðåìîãó çäîáóëà ãðåöüêà ñïі-
âà÷êà Єëåíà Ïàïàðіçó ç ïіñíåþ My number one.

Ó 2015 ð. Óêðàїíà âïåðøå çà âñþ іñòîðіþ êîí-
êóðñó íå áðàëà ó÷àñòі ó êîíêóðñі ó çâ’ÿçêó çі 
ñêëàäíîþ ñèòóàöієþ â êðàїíі.

À âæå ó 2016 ð. ìè çäîáóëè ÷åðãîâó ïåðå-
ìîãó – ó Ñòîêãîëüìі ñïіâà÷êà Äæàìàëà ç ïіñíåþ 
«1944» âèáîðîëà ïåðøå ìіñöå.

Ó 2017 ð. íà êîíêóðñі, ùî ïðîõîäèâ ó Êèєâі, 
Óêðàїíó ïðåäñòàâèâ ãóðò O. Torvald ç ïіñíåþ 
Time. Êîíêóðñ ïðîâîäèâñÿ â Ìіæíàðîäíîìó âè-
ñòàâêîâîìó öåíòðі â Êèєâі. Ïåðåìîãó çäîáóâ ïîð-
òóãàëåöü Ñàëüâàäîð Ñîáðàë ç ïіñíåþ Amar Pelos 
Dois. 

Ó áàãàòüîõ ãëÿäà÷іâ, ÿêі ñòåæèëè çà ôіíàëîì 
êîíêóðñó, âåëèêå çàõîïëåííÿ âèêëèêàâ ÿñê-
ðàâèé âèñòóï óêðàїíñüêîї åëåêòðî-ôîëê-ãðóïè 
ONUKA.

Íà äèòÿ÷îìó ïіñåííîìó êîíêóðñі Єâðîáà÷åííÿ 
Óêðàїíà äåáþòóâàëà â 2006 ð. Óêðàїíêà Íàñòÿ 
Ïåòðèê ç ïіñíåþ «Íåáî» ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ 
äèòÿ÷îãî Єâðîáà÷åííÿ ó 2012 ð. (Àìñòåðäàì, Íі-
äåðëàíäè). Â Óêðàїíі öåé êîíêóðñ ïðîâîäèâñÿ äâі÷і: 2009 і 2013 ð.

2018 ð. ñòàâ ðîêîì âіäêðèòòÿ ìóçè÷íîї ãðóïè ç Êèєâà KAZKA.

Кадр з відеокліпу пісні «Плакала». KAZKA

 Українці у світі. 1. Дайте оцінку ролі особистості у формуванні іміджу держави. 
2. Пригадайте, з якими видами наукової, творчої діяльності пов’язано імена М. По-
повича, Л. Гузара, Б. Ступки, Ю. Андруховича, Р. Лижичко, С. Джамаладінової 

(Джамали), С. Вакарчука, С. Бубки, Віталія Кличка, Володимира Кличка, А. Шевченка. 
3. Визначте самостійно видатних особистостей України, якими можна пишатися і на яких 
варто рівнятися. 4. Обміняйтеся інформацією з однолітками про відомі вам творчі досяг-
нення українців діаспори.

Джамала

ONUKA
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