
Україна в умовах 

десталінізації 

(1953 – 1964 рр.) 

“Хрущовська “відлига” в Україні” 

“Лібералізація суспільно-політичного 

життя УРСР” 



1. Боротьба за владу 
 

 

 5 березня 1953 р. – помер Йосиф 
Сталін. 

 

 У результаті формується 
тимчасове «колективне 
керівництво» – розподіл 
найвищих посад між 
найближчими соратниками 
Й.Сталіна (Г.Маленков – голова 
Ради Міністрів СРСР, М.Хрущов 
– перший секретар ЦК КПРС, 
Л.Берія – голова Міністерства 
внутрішніх справ і держбезпеки). 
Такий компроміс був 
нетривким, колишні соратники 
не довіряли один одному, 
боялися та шукали слушної 
нагоди позбутися конкурентів. 



Хрущов усунув всіх конкурентів, головним з яких був 

Л. Берія, якого у червні 1953 арештували за державну 

зраду та шпигунство  

М. Хрущов 

Л. Берія 



Хрущов приводить до влади в республіках вірних йому людей. 

Зокрема, в УРСР першого українця – О. Кириченка (1953-

1957). М. Підгорний (1957-1963), П. Шелест (1963-1972)  



2. Лібералізація суспільно-політичного 

життя. Початок десталінізації. 

Причини: 

 Неможливість 
продовжувати політику 
масових репресій. 

 Серії систематичних 
повстань в концтаборах 

Лібералізація за часів М. 
Хрущова – це  

 часткова реабілітація жертв 
сталінських репресій,  

 припинення кампанії проти 
націоналізму,  

 уповільнення русифікації, 

 розширення прав республік 
в сфері економіки, фінансів 
та юридичної справи 
(форм бюджету). 



Десталінізація – процес ліквідації наслідків 

сталінізації, що почався після смерті Й.Сталіна. 

- Створення комісій з перегляду справ засуджених у 

1934-1953 pp. 

- Початок реабілітації безвинно засуджених. 



ХХ з’їзд КПРС – 25 лютого 1956 р. 
“Про культ особи та його наслідки” 

 Засудив репресії, лише 
з 1934 р. (голодомор і 
розкуркулення не 
осуджувалися). 

 Головні винуватці – 
Сталін і Берія. 

 Не критикувався 
тоталіт режим, культ 
особи – це особиста 
примха Сталіна. 



Наслідки: 

 Реабілітація – виправдання, поновлення доброго імені чи репутації 
несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої особи. 

 Ліквідація позасудових органів, воєнних трибуналів військ МВС, скасування 
надзвичайних законів і постанов, спрямованих на боротьбу з «ворогами народу». 

 Чистка органів держбезпеки і значне скорочення їх кількості. 

 Припинення ідеологічних кампаній проти інтелігенції, націоналізму тощо. 

 Уповільнення процесу русифікації. 

 Зростання ролі українського чинника в різних сферах суспільного життя 
(висування місцевих і на керівні посади в регіонах, поява вихідців з України в 
найближчому оточенні М.Хрущова) 

 Розширення прав республік (в Україні з союзного до республіканського 
підпорядкування переведено декілька тисяч підприємств та організацій). 

 Визнано незаконною депортацію кримських татар, вірмен та німців, проте 
повернутися їм додому заборонено. 

 



Показовість десталінізації – демонтаж погрудь 

Сталіна. 



3. Приєднання Криму 

 1954 р. – відбулися масові 
святкування 300-річчя 
Переяславської ради – як, ніби, 
акту воз’єднання України з 
Росією: 

 

 



У контексті святкувань: 
 19 лютого 1954 р. – указ Президії 

Верховної Ради СРСР на честь 300-річчя 
возз ‘єднання України з Росією «Про 
передачу Кримської області зі складу 
РРФСР до складу УРСР», «враховуючи 
спільність економіки, територіальну 
близькість і тісні господарські зв’язки між 
Кримською областю і Українською PCP». 

 7 січня 1954 р. була створена Черкаська 
область УРСР. 

 1954 р. – Ізмаїльську обл. включено до 
Одеської. 

 1954 р. Проскурів перейменовано на 
Хмельницький. 

 1962 р. Сталіно на Донецьк. 



ПРИЧИНИ передачі Криму: 

 Необхідність відновлення 

господарства, яке раніше 

вели кримські татари. 

 Крим зв’язаний з Україною 

історично, економічно та 

через інфраструктуру. 

НАСЛІДКИ: 

 Спроба перекласти на 

УРСР моральну вину за 

депортацію населення. 

 Розширено курортний 

потенціал України. 

 Збільшення питомої ваги 

росіян в Україні, не 

проведено дерусифікації, 

що стало однією з причин 

сучасних проблем. 



4. Економіка. 
 Жовтень 1961 р. – на ХХІІ 

з’їзді КПРС прийнято 

рішення за 20 років 

випередити США 

(“догнать и перегнать 

Америку”) 



Промисловість 

 - Промисловість України, як і 
раніше, посідала важливе 
місце в загальносоюзній 
економіці. 
 

 - Особливого розвитку набули 
паливно-енергетична, 
металургійна, машинобудівна 
галузі. 
 

 - Було побудовано Каховську 
ГЕС, зросли обсяги видобутку 
вугілля, нафти (нафтопровід 
“Дружба” 1960-1964 рр.), газу 
(газопровід “Братство” 1967 р.). 
 

 - Перекіс у бік важкої 
промисловості зберігся 
незмінним. 



Сільське господарство 

 Укрупнення колгоспів і перетворення 
частини їх на радгоспи. 

 У вересні 1953 р. на пленумі ЦК КПРС 
започатковано низку реформ у аграрному 
секторі: 
- збільшення капіталовкладень у сільське 
господарство; 
- забезпечення кадрами МТС, МТС 
перетворено в РТС; 
- списання заборгованості колгоспів; 
- збільшення заготівельно-закупівельних цін 
на сільськогосподарську продукцію; 
- заохочення особистого підсобного 
господарства (зменшення податків, їх тверда 
сума та заповідність розмірам господарства); 

 Лютий-березень 1954 р. – початок освоєння 
цілинних земель (з України до Казахстану та 
Сибіру була направлена значна кількість 
людських і матеріальних ресурсів). 
 
 

У результаті сільське господарство стало 
рентабельним, його валова продукція зросла 
на 35,3 % у порівнянні з попередньою 
п’ятирічкою. 



Реформи економіки з 1957р. 
 Раднаргоспи (Ради народного 

господарства) – територіальні 
органи управління, створені в 
1957 р. замість галузевих 
міністерств, які помітно 
поліпшили керування 
економікою регіонів, але 
призвели до розриву зв’язків між 
окремими галузями. (В УРСР – 
11 економічних районів, згодом 
– 14, а ще пізніше - 7). 

 Наслідки: децентралзація влади, 
розвиток легкої промисловості, 
проте це послабило економічні 
зв’язки між підприємствами 



5. Соціальна політика 

 - Збільшення мінімальної 
зарплатні та пенсій. 

 - Скорочення робочого тижня 
до 5-ти денного. 

 - Видача паспортів селянам, 
введення зарплатні 
колгоспникам. 

 - Скасування плати за 
навчання. 

 - Припинення практики 
примусових державних 
позик. 

 - Широкомасштабне житлове 
будівництво. 

 - Грошова реформа 1961 р., 
наслідком якої стало 
зростання цін на товари. 



Прогрес НТР в СРСР 

 Позитивні риси: впровадження перших кібернетичних машин, запуск 
першого штучного супутника Землі в 1957 р., політ Ю. Гагаріна в 
космос у 1961 р., використання атомної енергії в мирних цілях, заміна 
паровозів тепловозами й електровозами, пароплавів – теплоходами, 
використання нових машин та технологій тощо. 6 листопада 1960 р. 
відкриття Київського метрополітену. 

 Негативні: повільні темпи НТР, перекіс у бік оборонної галузі, 
недостатні асигнування на науку, відсутність конкурентної боротьби 
виробників на ринку. 



1960 р. – запуск Київського  

метрополітену 

1960 р. – випуск першого  

запорожця 



6. Поява опозиційного руху.  

6.1. Шістдесятники. 
 Шістдеся́тники — назва нової 

генерації (покоління) радянської 
та української національної 
інтелігенції, що ввійшла у культуру 
(мистецтво, літературу тощо) та 
політику в СРСР в другій половині 
1950-х — у період тимчасового 
послаблення комуністично-
більшовицького тоталітаризму та 
хрущовської «відлиги» 
(десталінізації та деякої 
лібералізації) і найповніше себе 
творчо виявила на початку та в 
середині 1960-х років (звідси й 
назва). 

 Фото (Ліна Костенко, Василь Стус, 
Алла Горська, Іван Світличний, 
Василь Симоненко, Іван Дзюба) 

 



1960 р. – клуб творчої молоді “Сучасник”, 

очолив Лесь Танюк 

 осередок ранніх шістдесятників, 
що діяв у 1960—1964 роках 
у Києві. 

 Діяло пять секцій: літературня, 
художня, кіно, музика, театр. 

 Читали напівлегальну літературу, 
ставили п’єси та ін. 

 Переслідувались владою, після 
зустрічей М. Хрущова з 
інтелігенцією 1962-1963 рр. і 
після критики Б.Пастернака за 
твір “Доктор Живаго”. Цими 
подіями завершується “відлига”. 

 

Відкинули “соціалістичний реалізм” 

В центрі творчості людина з її духовним світом 

Мріяли про оновлення рад. суспільства 

Мріяли про відродження української мови 



6.2. Поява дисидентського руху 



1959-1961 рр. Ураїнська робітничо-

селянська спілка (УРСС) 

 МЕТА: здобуття незалежності 
України, шляхом законного 
виходу зі складу СРСР. 

 Керівник: Левко Лук’яненко, 
арештований 1961 р. та 
засуджений до страти (замінено 
на 15 р. каторжних робіт). 

 Схожі організації виникали по 
всій УРСР. 1965 р. – проведено 
масові арешти дисидентів (І. 
Світличного, В. Мороза,  І. 
Герети, П. Григоренка)  

Л.Лук’яненко та І.Кандиба  

(засновники) 

Левко Лук’яненко 





Відповіддю на арешти дисидентів стала 

стаття  І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи 

русифікація?» (1965 р.) 





7. Культура 

 ОСВІТА 

 1958 р. – новий закон про освіту, 
в якому проголошувалося право 
батьків самостійно обирати мову 
навчання дітей.(ще більша 
русифікація) 

 Обовязкове 8-річне навчання. 

 Введено безкоштовне навчання. 

 Створювались школи-інтернати. 

 

 НАУКА 

 1964 р. – побудовано 
найбільший прискорювач 
електронів у фізико-тех. ін-ті АН 
УРСР. 

 1961 р. – отримано перші штучні 
алмази. 

 З 1962 р. очолив АН – Борис 
Патон, УРСР – центр науки 
електрозварювання 

 Микола Боголюбов розробляв 
квантову теорію. 

 Микола Амосов – хірург. 



МИСТЕЦТВО: 

 Борис Лятошинський – 3 
симфонія. 

 Георгій Майборода – опера 
“Милана”. 

 Платон Майборода – пісні “Рідна 
мати моя” на слова А. Малишка. 

 Худ: Катерина Білокур – 
“Колгоспне поле”, “Хата в 
Богданівці”. 

 М. Дерегус – “Тарас Бульба на 
чолі війська” 

 Тетяна Яблонська – “Хліб”, 
“Весілля”. 

 Графік Василь Касіян. 

 Пам’ятник Т.Шевченку в Москві – 
скульптор М.Грицюк, 
Ю.Синькевич, А.Фуженко 



М. Дерегус – “Тарас Бульба на чолі 

війська” 

 



Тетяна Яблонська – “Хліб”, “Весілля”. 



Графік Василь Касіян. 

 



Пам’ятник Т.Шевченку в Москві – 

скульптор М.Грицюк, Ю.Синькевич, 

А.Фуженко 


