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1.
Радянсько-німецькі
договори
1939
року
та
доля
західноукраїнських земель.
Роз’єднаність українських земель, перебування їх у складі чотирьох
держав (СРСР, Польщі, Чехословаччини та Румунії) було не лише болючою
проблемою великої європейської нації, а й одним з найскладніших моментів
політичного становища в Центральній і Східній Європі передвоєнних років.
Фашистська Німеччина прагнула перерозподілу Європи на користь
“третього рейху”. Гітлер у своїх прагненнях вміло використав “українську
карту” при завоюванні на свій бік союзників у Центральній Європі. Так,
розглядаючи Україну як майбутній плацдарм для завоювання СРСР, він у 1938
році пішов назустріч справедливим домаганням закарпатських українців
створити автономію Закарпаття (Карпатська Русь), але й пальцем не
поворухнув проти її загарбання Угорщиною тоді, коли остання стала
союзницею Німеччини.
Недовго проіснувала незалежна Закарпатська Республіка, у середині
1939р. її не стало. У боротьбі з фашистською Угорщиною вперше за роки
Другої світової війни пролилася кров мужніх синів України.
У серпні 1939 року вже західноукраїнські землі опинилися в епіцентрі
європейської політики, перш за все зовнішньої політики СРСР та Німеччини.
23 серпня 1939 р. між цими країнами підписано договір, відомий пакт
Ріббентропа-Молотова. Стали відомими і секретні протоколи до нього, які
свідчать про змову Й.Сталіна і А.Гітлера та поділ ними і загарбання та
поневолення багатьох народів, у тому числі українського.
Через тиждень, тобто 1 вересня 1939 року, Німеччина вступила в
Польщу, почалася друга світова війна. А згодом, 17 вересня, радянськопольський кордон перейшла Червона Армія. Як передбачалося в секретних
протоколах, Польща була розділена між СРСР і Німеччиною по лінії рік
Нарев-Вісла-Сян.
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Ця акція прикривалася поясненнями про необхідність “перемістити
західний кордон” напередодні гітлерівської агресії, прийти на допомогу
українським братам, котрі проживали в східних районах Польщі.
Другий, тіньовий бік цієї правди переконливо розкритий в доповіді
комісії з’їзду народних депутатів СРСР про політичну і правову оцінку
радянсько-німецького пакту про ненапад. В ньому зокрема, говориться: “Те,
що відновлення справедливості по відношенню до України і Білорусії
межувало з територіально-політичною перебудовою в інших землях, не
збентежило Сталіна. Ставши на шлях розподілу здобичі з хижаком, Сталін
говорив мовою ультиматумів і погроз з сусідніми, особливо малими країнами...
Безсоромно удавався до сили зброї ... Все це деформувало радянську політику і
державну мораль.”
Якщо укладення пакту про ненапад 23 серпня 1939 року було мірою
вимушеною, продиктованою необхідністю в конкретних історичних умовах, то
зовсім по-іншому бачиться сьогодні другий радянсько-німецький договір від
28 вересня 1939 року “Про дружбу і кордони” між СРСР і Німеччиною. Це
була величезна політична помилка радянської дипломатії і перш за все
Сталіна. Однак давайте повернемося до подій в Україні.
За рішенням уряду СРСР 17 вересня 1939 р. частини Червоною Армії
перейшли державний кордон і вступили на західноукраїнські і
західнобілоруські землі.
Червона Армія швидко просувалася вперед. 17 вересня 1939 р. були
визволені міста Тернопіль, Збараж, Рівно, Дубно. Наступного дня радянські
частини вступили у місто Луцьк, Станіслав, Галич, Сарни, 22 вересня – у
Львів, 24 вересня – у Дрогобич. Похід Червоної Армії тривав 12 днів. До 29
вересня 1939 року радянські війська звільнили територію загальною площею
понад 190 тис. кв. км., з населенням понад 12 млн. чоловік.
Трудящі Західної України радо зустрічали воїнів Червоної Армії, бачили
в них визволителів від польської окупації, надіялись на здійснення їх
віковічного прагнення до возз’єднання народу в єдиній Українській державі.
Але, як покаже час їхні сподівання не виправдалися.
22 жовтня 1939 р. по всій території Західної України відбулися вибори
депутатів до Народних Зборів. Депутатами Народних Зборів було обрано 1434
чоловіки. Народні збори одноголосно прийняли декларацію про входження
Західної України до складу УРСР, про конфіскацію поміщицьких і
монастирських земель, про націоналізацію банків та важкої промисловості
краю. Народні збори обрали Повноважну комісію, якій було доручено виїхати
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в Москву для доповіді уряду Союзу РСР про прийняття рішення. На
пропозицію Радянського уряду позачергова п’ята сесія Верховної Ради СРСР
прийняла 4 листопада 1939 р. Закон про входження Західної України до
складу СРСР з возз’єднанням її з УРСР. Цю постанову вітала і 14 листопада
схвалила третя сесія Верховної Ради УРСР.
2 серпня 1940 р. сьома сесія Верховної Ради СРСР включила заселені
переважно українцями Північну Буковину і Південну Бессарабію до складу
УРСР. Суттю суспільно-економічних перетворень у західних областях України
була радянізація. В цілому зміни, що там відбулися, мали суперечливий
характер.
Радянізація — це система заходів, спрямованих на установлення
радянської влади, побудову соціалістичного суспільства за економічною та
політичною моделлю СРСР у західноукраїнських землях.
— Поширення радянського законодавства.
— Заміна чиновників-поляків новоприбулими службовцями, часто
російськомовними, зі східних районів України.
— Заборона всіх політичних партій, громадських, кооперативних,
культурно-освітніх товариств, створених раніше; дозволено діяльність лише
КП(б)У, комсомолу, радянських профспілок.
— Розширення мережі навчальних закладів усіх рівнів; заснування
бібліотек, клубів тощо.
— Українізація освіти, преси.
— Уведення безкоштовного навчання, медичного обслуговування.
Окремі заходи нової влади здобули схвалення місцевого населення.
Національна інтелігенція вітала розширення мережі українських шкіл,
українізацію вищої освіти. Львівський університет ім. Яна Казимира було
перейменовано на честь Івана Франка. Львівський оперний театр було
українізовано й перейменовано на Театр опери і балету ім. Івана Франка.
Відкривалися нові українські газети. Вводилося безкоштовне медичне
обслуговування. Це особливо імпонувало сільському населенню, яке
здебільшого взагалі не знало, що таке стаціонарна медична допомога.
— Суворий контроль партійно-радянського керівництва усіх сфер життя.
— Командно-адміністративні методи впровадження радянської політики;
нехтування місцевих особливостей та традицій.
— Утиски церкви, особливо греко-католицької.
Здійснення масових репресій органами державної безпеки
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— Розгортання в новоутворених областях жорсткого політичного
терору, метою якого було максимально швидке здійснення «соціалістичних
перетворень».
— Нагнітання страху та підозрілості серед населення.
— Розгром органами НКВС усіх політичних партій і громадських
об’єднань, у тому числі й «Просвіт»; оголошення «ворогами народу» та
ув’язнення їх керівників.
У січні 1941 р. у Львові відбувся закритий процес над 59 членами ОУН,
серед яких були студенти, учні шкіл. Найпомітнішою фігурою на процесі був
уніатський священик Р. Берест. Частину підсудних було покарано на смерть,
інших засуджено до тривалих строків ув’язнення.
— Розгортання репресій щодо власників фабрик і заводів, адвокатських
контор, банків, кооперативних об’єднань, чиновників, священиків, відставних
офіцерів, представників інтелігенції (студенти, вчителі тощо), великих і
середніх землевласників й усіх тих, кого влада визнала «куркулями».
— Депортація населення у східні райони СРСР.
Документи свідчать про величезні масштаби репресій: із Західної
України протягом 1939—1941 рр. було депортовано 800 тис. осіб, або
приблизно 10 % населення краю, тобто кожного десятого.
Соціально-економічна політика радянської влади в новоутворених
областях
— Створення під керівництвом політорганів робітничих загонів і
селянської міліції, які встановлювали «революційний порядок».
— Націоналізація промислових підприємств.
— Передача влади на підприємствах робітничим комітетам.
Встановлення 8-годинного робочого дня.
— Конфіскація поміщицьких та інших великих землеволодінь і передача
землі селянам.
— Створення «селянських комітетів», які розподіляли між селянами
поміщицьку землю, реманент, худобу, посівний матеріал тощо.
— Весна 1940 р. — початок примусової колективізації (на 1 червня 1941
р. було створено 2,6 тис. колгоспів, які об’єднували 140 тис. селянських
господарств).
Симпатії до нової влади зберігалися навіть попри її наміри здійснити
докорінний злам старих, заснованих на приватній власності й ринкових
відносинах, економічних структур. Річ у тому, що спершу перетворення в
економіці мало зачіпали інтереси українського населення, бо промисловість,
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торгівля та велике землеволодіння перебували в основному в руках поляків та
євреїв.
2. Участь українського народу у Другій світовій війні.
Підписавши пакт про ненапад, зв’язавши себе радянсько-німецьким
договором про дружбу і кордони, Сталін тим самим звільнив руки Гітлеру для
агресії на заході, фактично дав можливість Німеччині окупувати ряд країн
Європи.
Вказівку готуватись до нападу на СРСР німецький генералітет отримав в
1940 році. 18 грудня 1940 р. Гітлер підписав директиву №21 (план
“Барбаросса”). А на світанку 22 червня 1941 р. згідно з цим планом танкові й
моторизовані частини фашистської армії розпочали наступ одночасно на трьох
напрямках: ленінградському, московському і київському.
Україні у загарбницьких планах фашистського рейху відводилось
особливе місце. Згідно з генеральним планом “Ост” фашисти мали намір на
протязі тридцяти років виселити з України десятки мільйонів людей,
переселивши сюди колоністів-німців. Україна мала назавжди стати аграрною
колонією. Крім того, згідно з планом економічного грабунку (т.зв. “Зелена
папка”) після окупації України частину її земель передбачалося передати
сателітам гітлерівської Німеччини як плату за участь у війні.
Тому в задуманому бліцкригу – плані блискавичної війни – гітлерівці
ставили перед групою армій “Південь” завдання протягом якомога коротшого
часу нанести головний удар у напрямку на Київ, захопити переправи і
створити сприятливі умови для наступу вглиб території України.
Цілий ряд об’єктивних і суб’єктивних причин обумовив важкі наслідки
бойових дій на території України. На світанку 22 червня 1941 року німецька
армія перейшла в наступ проти військ Прибалтійського, Західного і Київського
Особливих військових округів. Вже перші бої в районі державного кордону
СРСР поховали надію німців на бліцкриг. Прикордонники і гарнізони укріпрайонів України своєю відвагою і героїзмом деморалізували противника,
котрий звик до легких перемог на Заході. Однак зупинити фашистські
полчища вони не змогли. Це мали б зробити основні сили Червоної Армії. З
цією метою в Україні було сформовано два фронти: Південно-Західний
(командуючий – генерал Кирпоніс М.П.) та Південний (командуючий генерал
Тюленев І.В.).
З важкими боями наші війська відступали на схід, завдаючи ударів,
знекровлюючи противника. Кровопролитні бої розгорнулися у районі Львова,
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Радезова, на схід від Володимир-Волинського: в районі Дубно. Третього липня
ворог захопив Тернопіль, а до середини місяця – всю територію області.
Війська відійшли до колишнього державного кордону з Польщею і
організували оборону.
В Україні поширювався патріотичний рух на підтримку фронту,
формувались винищувальні батальйони, підрозділи народних ополченців.
Проте обстановка на фронті залишалася складною.
Трагічні наслідки для радянських військ під Києвом в 1941 р. мала
заборона Сталіна залишати столицю України, хоч її вже неможливо було
обороняти. В результаті вона була залишена, але з більшими і невиправданими
втратами. Чисельність радянських бійців, які потрапили в оточення досягла
500 тис. чоловік. 20 вересня 1941 р. у нерівному бою, що відбувся у с.
Шумейковому на Полтавщині, загинув командуючий Південно-Західним
фронтом генерал-полковник М.П. Кирпоніс, член Військової Ради М.А.
Бурмистренко та багато інших командирів, рядових бійців.
У період з 5 серпня по 16 жовтня тривала героїчна оборона Одеси.
Восени розгорілися жорстокі бої на підступах до Харкова і Донбасу.
Незважаючи на відчайдушні зусилля наших військ (було визволено ряд
великих населених пунктів), 22 липня 1942 р. радянські війська залишили м.
Свердловськ Луганської області. Таким чином, Україна була окупована
ворогом.
На всій території встановився жорстокий режим на основі так званого
“нового порядку”. Фашисти позбавили населення будь-яких громадянських
прав. Вони цинічно заявили, що їх мета полягає в тому, щоб змусити українців
працювати на Німеччину. Окупанти грабували і знищували матеріальні
ресурси і культурні цінності республіки, намагалися ріками крові погасити
полум’я партизанської боротьби, знищити підпільні організації, з допомогою
політичних провокацій послабити волю українського народу до боротьби,
перетворити в “мертву зону” окуповані райони.
Величезних втрат було завдано всім галузям народного господарства
України. Практично знищено енергетичну базу, розграбовано або зруйновано
підприємства легкої, харчової і місцевої промисловості, річкові та морські
порти. Розграбовано всі МТС, колгоспи і радгоспи. Значних руйнувань зазнала
база освітніх, медичних закладів. У конюшні перетворювались музеї та
заповідники.
Тотальний терор, знищення основ економічного життя не залякали і не
зламали український народ. Розгорталась партизанська війна, яку скеровував
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Український штаб партизанського руху. Велике значення для розгортання
героїчної боротьби українського народу проти фашистських окупантів мали
рейди великих партизанських з’єднань, початок яким поклав рейд двічі Героїв
Радянського Союзу С.А. Ковпака і О.М. Сабурова. Взимку 1943 р. вперше
вдалося здійснити рейд степними областями України з’єднанням під
командуванням М.І.Наумова.
В цілому ж збройна боротьба українських партизан, їх бойові і
диверсійні дії навесні 1943 р. відзначались високою активністю. За шість
місяців – з квітня по вересень 1943 р. партизани України знищили чи взяли в
полон біля 130 тис. гітлерівців та їх прислужників, підірвали 1880 ешелонів,
вивели з ладу 649 мостів.
Бойові дії проти фашистів провадила і УПА (Українська повстанська
армія), головним чином на Волині та в Карпатах, де користувалася широкою
підтримкою місцевих жителів. Крім того, ОУН надсилала “похідні” бойові
групи і у Східну Україну (до 3 тис. чол.). Але тут вони не знаходили підтримки
населення і ставали легкою здобиччю гестапо та радянських підпільників.
УПА мала різні джерела формування (“Поліська Січ” отамана
Бульби-Боровця, що виникла восени 1941 р., збройні загони ОУН(м) та
ін.). З весни 1943 р. ОУН(б) проводить силове об’єднання різних збройних
націоналістичних загонів, внаслідок чого наприкінці 1943 р. була утворена
єдина УПА під командуванням генерала Тараса Чупринки (Роман Шухевич),
яка на початок 1944 р. нараховувала до 40 тис. бійців. Чисельність УПА
зростала в міру наближення до Західної України Радянської Армії, якій
націоналісти планували завдати головного удару. Рух Опору в тилу
нацистів наближував звільнення України та загальний крах Третього Рейху.
Контрнаступ Червоної армії під Сталінградом (19 листопада 1942 – 2
лютого 1943 р.) став не тільки початком корінного перелому у Другій
світовій війні, але й дозволив перейти до визволення України. 18 грудня 1942
р. було звільнено перший населений пункт УРСР – с. Півнівку на Луганщині
(тоді Ворошиловградщині). Протягом зимової кампанії 1942 – 1943 рр. була
звільнена значна частина Луганської, Донецької та Харківської областей.
Нищівний розгром нацистських військ під Курськом відкрив можливість для
звільнення усієї України. У вересні 1943 р. розпочалася грандіозна битва за
Дніпро, яка закінчилася 6 листопада 1943 р. звільненням Києва.
У січні–лютому 1944 р. внаслідок успішно проведеної КорсуньШевченківської операції було оточено та розбито 10 дивізій німецьких
військ, усього 80 тис. чол., з яких 55 тисяч були знищені, 18 тис. потрапили у
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полон. Ця битва отримала назву „другого Сталінграду” (там була оточена
330-тисячна армія противника). Чергова перемога прискорила подальше
звільнення української території.
10 квітня була звільнена Одеса, у травні - Крим, у липні-серпні – Західна
Україна. 14 жовтня 1944 р. було звільнено територію всієї України за станом
на початок війни. 27 жовтня звільнено Ужгород, головне місто Закарпатської
України, яка офіційно була приєднана до України вже після війни. 28 жовтня
1944 р. стало днем остаточного визволення України від нацистських
загарбників.
Україні належить визначний внесок у перемогу над країнамиагресорами. Її загальні втрати становили 9 млн. чоловік, з них 2,5 млн. –
військові та 6,5 млн. – цивільні. У відсотковому відношенні до загальної
кількості населення, більше України втратили тільки Польща і Білорусь.
У роки війни було повністю зруйновано 714 міст і містечок, 28 тис. сіл,
16 тис. промислових об’єктів. Стан занепаду переживало сільське
господарство, зникло понад 28 тис. радгоспів і колгоспів. Матеріальні збитки
республіки склали 286 млрд. карбованців (42% від загальносоюзних втрат).
3. Післявоєнна відбудова і розвиток України у 1945-50-х роках.
Внесок українського народу у перемогу, змусив Москву піти на
формальне розширення прав України. У березні 1944 р., з дозволу Кремля,
виник Наркомат закордонних справ УРСР на чолі з Д. Мануїльським. Було
створено окреме міністерство оборони республіки, яке очолив С. Ковпак. З
жовтня 1945 р. УРСР стає членом Організації об’єднаних націй (ООН), а з
1954 р. – членом ЮНЕСКО – авторитетної міжнародної організації ООН з
питань освіти, науки і культури.
Втім, повернення радянської влади викликало і нову хвилю репресій. В
післявоєнний період від сталінських репресій найбільше постраждали
жителі західноукраїнських земель, яких звинувачували у співробітництві з
німцями, належності до ОУН (Організація українських націоналістів) та
УПА (Українська повстанська армія). В Західній Україні було поновлено
проведення колективізації сільського господарства, перші кроки якої були
зроблені ще до війни. Була заборонена та розігнана українська грекокатолицька церква (1946 р.). Цілі народи, як то кримські татари,
безпідставно
звинувачувалися у колабораціонізмі
та
піддавалися
насильницьким депортаціям.
Наслідком війни стало об’єднання більшості українських земель в
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межах однієї держави. У вересні 1944 р. між Польщею та УРСР було
підписано угоду про обмін деякими прикордонними територіями. У травні
1945 р. уряд Чехословаччини погодився на перехід Закарпаття до складу
УРСР. У лютому 1947 р., Румунія визнала правомірність знаходження у складі
УРСР Північної Буковини, Хотинщини та Ізмаїльщини.
Тяжкі втрати і величезні збитки внаслідок війни посилювались рядом
інших труднощів, що спіткали Україну в перші роки після війни. До них
належали насамперед посуха і неврожай 1946 р. і погіршення в зв’язку з цим
матеріального добробуту народу.
Ціною величезного напруження сил були в основному загоєні рани
війни. Головним результатом напруженої праці народу стало те, що до 1950 р.
промисловість була відбудована. Обсяг валової продукції промисловості
республіки протягом 1946-1950 рр. збільшився у 4,4 рази і перевищив рівень
1940 р. на 15%. Були відбудовані шахти в Донбасі, Дніпрогес, заводи
“Запоріжсталь”, “Азовсталь”, машинобудівні заводи Києва і Харкова.
Виникла нова галузь промисловості – газова індустрія (газопровід
Дашава-Київ).
На кінець п’ятирічки в Україні більше, ніж до війни, добувалося залізної руди,
вироблялося прокату чорних металів, продукції машинобудування,
електроенергії, цементу, майже стільки ж скільки до війни, виплавлялося
чавуну, сталі, добувалося кам’яного вугілля. Відновили роботу колгоспи,
радгоспи і МТС. В основному було відбудовано сільське господарство.
Потужність тракторного парку зросла, порівняно з довоєнним рівнем, на
третину. Село республіки більше, ніж до війни, давало жита, кукурудзи,
цукрових буряків, м’яса і інших видів сільськогосподарської продукції. В
цілому валова продукція сільськогосподарського виробництва у 1950 р.
становила 91% довоєнного рівня. Були досягнути значні успіхи у розвитку
народної освіти, науки, культури.
Однак далеко не всі проблеми відбудовного періоду були розв’язані.
Важкими були самі умови, в яких жили і працювали люди. Але й була віра в
те, що з часом життя стане кращим. Ось чому з таким ентузіазмом сприйнявся
кожен крок на шляху до “кращого майбутнього”, наприклад скасування у 1947
р. карткової системи.
У важкому становищі знаходилось сільське господарство. Виснажене
війною, зубожіле від сталінської феодальної системи керівництва, українське
село дуже тяжко переносило “хворобу” посухи 1946 р. Розпочався голод, який
охопив мільйони жителів республіки. Приблизно 800 тис. з них загинуло.
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Сільське господарство республіки переживало важкі часи. Про його
незадовільний стан свідчила насамперед низька врожайність культур. Розвиток
ініціативи колгоспників, зростання продуктивних сил на селі гальмувалися
постійними й повсюдними порушеннями принципу матеріальної
зацікавленості, слабкою трудовою дисципліною, надмірною централізацією
керівництва сільським господарством.
Складністю та суперечливістю відзначалося суспільно-політичне життя
республіки у післявоєнний час. Авторитарно-командні методи управління
перешкоджали вільному волевиявленню українців, гальмували розвиток їхньої
політичної ініціативи. Над кожним громадянином висіла загроза репресій,
провокацій, звинувачень у злісних помилках тощо. Нагнітанню атмосфери
страху й підозрілості в суспільстві сприяли зловісні, галасливі кампанії,
пов’язані з викриттям незлічених “ворогів народу”.
5 березня 1953 р. сталася подія, якій судилося докорінно вплинути на
розвиток життя в Україні. Після нетривалої хвороби помер Й.В.Сталін.
Створилися умови для деякого оздоровлення суспільства. Уряду України було
надано більше прав у плануванні виробництва та при розподілі продукції
промисловості й сільського господарства.
4. Соціально-економічні процеси і політичне становище в Україні в
1956-1989 рр.
У середині 50-х років почалися докорінні зрушення у промисловості і
сільському господарстві, науці й культури, які сталися під впливом
особистості М.С.Хрущова – неординарного політичного діяча. М.С.Хрущов
мужньо викрив культ Сталіна, що поклало початок оновленню радянського
суспільства. Важливим фактором, який позитивно позначився на стані
суспільно-політичного життя, була ліквідація концтаборів, у результаті чого
визволено сотні тисяч жертв сталінського терору, в тому числі й українців.
В 1957 р. починається запровадження реформ управління народним
господарством. Існуючі надцентралізовані галузеві міністерства, на думку
М.С.Хрущова, були неспроможні забезпечити швидке зростання промислового
виробництва. Замість них утворились територіальні управління – ради
народного господарства.
Проте кардинальних змін у розвитку економіки не відбулося.
Підприємства замість дріб’язкової опіки міністерств одержали її від
раднаргоспів. До підприємства, до робочого місця реформа не дійшла. Зміни,
що відбулися, призвели до замішання в управлінському апараті, зривів у
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розвитку економіки. Назріла необхідність змін як об’єктивного, так і
суб’єктивного характеру.
Засудження культу особи і масових репресій, хоча і носило
непослідовний, обмежений характер, все ж сколихнуло суспільство,
започаткувавши процес затяжної кризи радянської політичної системи.
Представники української інтелігенції у зв’язку з цим піднімають питання
про відродження української мови, літератури, культури, реабілітацію
багатьох репресованих українських політиків, інтелігентів, робітників та селян.
Різнобічні зміни в житті радянського суспільства, пов’язані з перебуванням
при владі М. Хрущова отримали назву «відлиги».
З 1957 р. в СРСР провадилася чергова антирелігійна акція, яка значною
мірою стосувалася й України. Внаслідок цієї акції в 1961 р. було
ліквідовано майже половину всіх церков, монастирів, семінарій, які ще
збереглися після погромів 30-х років.
Реформа освіти 1958 р. одним зі своїх завдань мала посилення
русифікації школи і всієї України. В 60-х роках в обласних центрах та
Києві українські школи становили 28%, російські – 72%; в інших містах
відповідно 16 і 84 %.
Разом з тим М.С.Хрущов, який багато зробив для подолання культу
особи Сталіна, поступово й сам опинився в полоні цієї небезпечної “хвороби”,
почав відходити від дальшої демократизації суспільства.
Виявилося, що в самому партійному і державному керівництві ще багато
було чиновників попередньої епохи. Так, сам М.С.Хрущов, засудивши
сталінське єдиновладдя, зберігав авторитарний стиль правління. У верхніх
ешелонах влади поступово готувалося усунення М.С.Хрущова. Змовники у
жовтні 1964 р. на Пленумі ЦК КПРС досягли своєї мети – Хрущова було
звільнено з посади Першого Секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів
СРСР, а Першим секретарем ЦК обрано Л.І.Брежнєва.
В результаті республіка продовжувала йти екстенсивним шляхом
розвитку, що зумовлювало зростання затратної економіки, вимагало залучення
до виробництва додаткових робочих рук. Однак при політичному забезпеченні
чисельності робітників та інженерно-технічних працівників у промисловості
темпи збільшення загального обсягу її продукції знизилися. В 1966-1970 рр.
останній зріс на 50%, а у 1981-1985 рр. лише на 19%. Така була картина і з
продуктивністю праці. Темпи її зростання в зазначені роки зменшилися майже
вдвічі. Великі недоліки були в сільському господарстві.
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З 1965 по 1985 рр. посівні площі республіки зменшилися більше як на
мільйони гектарів. Багатющі землі часто необдумано відводилися під
індустріальне будівництво, необґрунтовано здійснювалася хімізація,
складалися грандіозні плани меліорації. Занедбаними залишалися соціальна й
духовна сфери на селі. Відмінності в побутових і культурних умовах жителів
села та міського населення практично не зникли. До цього слід додати складні
умови праці, важку роботу, яка виконувалася вручну. Все це обумовлювало
зростання міграції селян до міст. Почалися урбанізація і занепад українського
села.
Основними причинами вказаних недоліків були недоліки планування,
незбалансованість обсягів виробництва і ресурсів в окремих галузях,
порушення технологічної і трудової дисципліни, командно-адміністративний
метод керівництва. У повсякденні продовжував проявлятися сталінізм, хоча й
без терору. Конституційне право на свободу слова значною мірою не
забезпечувалося. Нормальну, демократичну активність багатьох людей, що
розпочалась у 50-х роках, було визнано інакомисленням і придушувалося
різноманітними жорстокими методами, у тому числі шляхом ізолювання від
суспільства тих, чиї погляди для офіційних властей були “незручними”.
Україна в цій кампанії опинилася на одному з перших місць.
В Україні з 1963 р. першим секретарем ЦК Компартії був Петро
Шелест (1963 – 1972), який при всій своїй відданості ідеям марксизмуленінізму, не боявся захищати інтереси України в економіці та культурі і
намагався проголосити власну точку зору на деякі проблеми. В 1970 р.
він видав книгу “Україна наша радянська”, в якій сміливо, як на той час,
відстоював історичну автономію України, прогресивну роль українського
козацтва,
проголошував необхідність берегти як найдорожчий скарб
українську мову. За підтримку українських письменників, захист української
мови та культури, боротьбу проти русифікації республіки він був
звільнений Брежнєвим з посади.
Першим секретарем компартії України стала близька до Брежнєва
людина Володимир Щербицький (1972 - 1989), який вів послідовну
політику деукраїнізації України. На відміну від Шелеста, який за визначенням
політологів був ортодоксом з “національними комплексами”, Щербицький
був ортодоксом без “комплексів”. Починаючи з 1972 р., коли святкувалося
50-річчя заснування СРСР, русифікація охопила всі галузі культури,
література, мистецтво все більше деградувало. Проте, і в цей час крізь
перепони та заборони пробивалися паростки справжньої художньої творчості,

16

з’являлися талановиті книжки, кінофільми, живописні твори тощо.
70-ті роки були часом зародження кризи соціалістичної системи в
СРСР, яка чітко проявилася на початку 80-х років. Активізувався
дисидентський рух. Важливим етапом захисту прав людини та
національних прав України було утворення в 1976 р. Української
Гельсінської Групи, яка ставила за мету ознайомлення українського
суспільства з Декларацією прав людини, прийнятою ООН ще у 1948 р.
Члени групи збирали докази порушення владою прав громадян України, в
тому
числі
національних прав, русифікації українського населення,
встановлювали контакти з іноземними країнами, добивалися акредитації в
Україні представників іноземної преси, вільного обміну інформацією та
ідеями.
На початку 80-х рр. криза в СРСР охопила всі сфери життя. Економіка
не могла забезпечити потреб країни. Зниження цін на нафту та газ на
міжнародному ринку, війна СРСР в Афганістані сприяли подальшому
загостренню кризових явищ. В суспільстві душилися будь які спроби
виявлення незалежної суспільної думки. В державі розквітала корупція і
бюрократизм.
В середині 80-х років Радянський Союз опинився на грані економічної
катастрофи. Адміністративно-командна система була не в силі вивести країну з
застою. Відчувалася нагальна потреба в оновленні економіки, соціального
життя, політичної системи, державної сфери.
Проте шляхи, форми, глибина процесів оновлення країни були
усвідомлені не відразу. Вони могли початися тільки з приходом у вищі
партійні і державні ешелони влади політиків, яким вистачило б мужності
приступити до перегляду старих стереотипів, вироблення нових підходів у
розвитку радянського суспільства.
Початок серйозних змін в суспільстві поклало, за існуючою в радянський
період традицією, обрання після смерті К.У.Черненко на березневому (1985 р.)
Пленумі ЦК КПРС Генеральним секретарем ЦК КПРС М.С.Горбачова. З його
ініціативи на квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС був проголошений курс
на прискорення соціально-економічного розвитку країни. Навесні 1985 р.
політичне керівництво країни вирішення більшості проблем бачило в тому,
щоб перебороти зниження темпів економічного зростання, відставання
вітчизняного машинобудування. Спочатку думали, що можна у відносно
короткий строк вивести радянську економіку на нові рубежі, а потім
активізувати й соціальні фактори, підвищити добробут радянських людей.
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Поряд з цим передбачали удосконалення структури управління народним
господарством, стимулювання нових форм праці.
В політичному керівництві країни поступово визрівала рішучість на
кардинальні зміни. Активну роль в цьому відігравав М.С.Горбачов. З його
ім’ям, і цю істину важко спростувати, пов’язані найбільш масштабні в історії
Радянського Союзу реформи, які отримали нині назву перебудови. Тема її –
демонтаж адміністративно-командної системи і побудова громадянського
суспільства шляхом переведення економіки на ринкову основу,
демократизація політичної системи, побудова Союзу суверенних держав.
Зрозуміло, що визначальні задуми перебудови практично не виходили за
рамки пануючих на середину 80-х років поглядів на соціалізм, на КПРС, на її
місце в суспільстві. Саме цим зумовлювались форми і методи здійснюваних
реформ, які не торкались основ існуючої системи. Але поступово, по мірі
посилення позицій в політичному керівництві країни прибічників більш
радикальних реформ, в суспільстві почалися відбуватися досить серйозні
зрушення: в економіці – в напрямку ринку, в соціальній сфері – пробудження і
формування інтересів різних соціальних прошарків, в політиці – плюралізм
ідей і думок, відмова КПРС від монополії на владу, формування нових
структур влади, в національній сфері – пробудження самосвідомості різних
народів і національностей, рух за оновлений Союз суверенних держав.
В другій половині 80-х рр. національно-визвольний рух в Україні
продовжував наростати. З 1987 р. починаються деякі послаблення в
репресивній системі. Під тиском світових демократичних сил радянська влада
починає звільняти дисидентів з-під арешту та заслання, хоча цей процес
було розтягнуто до 1989 р. Українські політв’язні після виходу на волю
активно включаються у політичну боротьбу.
З 1988 р. Українська Гельсінська Група була перетворена в
Український Гельсінський Союз, який очолили Левко Лук’яненко,
В’ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь. З цього часу в Україні виникає багато
організацій і груп з різними політичними спрямуваннями та програмами
культурного відродження: антисталінське товариство “Меморіал”, Союз
незалежної української молоді (СНУМ), Християнсько-Демократичний
Фронт та ін.
В 1989 р. з ініціативи Спілки письменників України та активних
учасників Українського Гельсінського Союзу було створено Народний Рух
України (НРУ), який виступив на захист української мови, культури і висунув
свою програму економічного та політичного розвитку України.
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Відроджується Українська Автокефальна Православна церква і
Українська греко-католицька церква, підпорядкована Ватикану. Життя
України
політизується. З’являється
велика
кількість незалежних
періодичних видань, відроджується національна символіка України. Вибори
1990 р. до Верховної Ради УРСР завершилися тим, що четверту частину
депутатських мандатів отримав Демократичний блок. З Конституції було
усунено статті про керівну та організуючу роль комуністичної партії.
Відновлюється багатопартійна система в Україні.
5. Українська культура у 2 пол. ХХ ст.
Друга половина ХХ ст. в українській культурі характеризується як
складний, насичений і неоднозначний період. На перше повоєнне десятиліття
прийшовся розквіт соціалістичного реалізму. Ідеологічний фактор був
домінуючим у культурі, а митці були змушені працювати у межах єдиного
творчого методу. Проте хрущовська «відлига» помітно активізувала
національно-культурне життя республіки. Відбувся
перегляд деяких
стереотипів культурної політики, зріс інтерес до національних духовних
цінностей, це супроводжувалося реабілітацією репресованих діячів науки і
культури.
Література. Атмосфера кінця 1950-х років сприяла формуванню молодої
генерації літераторів, так званих «шістдесятників» (насамперед,
письменників): Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч, Г. Тютюнник, В. Стус.
Своєю творчістю вони заперечували пануючу тоді зневагу до особистості і
боролися за національні культурні цінності, свободу і людську гідність.
Початок 1970-х років – це епоха самвидаву, насамперед, політичної
публіцистики (В. Чорновіл, Є. Сверстюк, В. Мороз). Незважаючи на «класовопартійну» ідеологію, з’являються високохудожні твори О. Гончара («Тронка»,
«Собор», «Чорний яр»), Ю. Мушкетика («Позиція», «Рубіж»), П.
Загребельного («Диво», «Роксолана», «Розгін») та інші. Плідно працювали
поети Л. Костенко, Д. Павличко, В. Стус, Б. Олійник.
П’ятнадцятиріччя (1970 – 1985 рр.) – криза «адміністративного
безчинства» радянської влади в Україні по відношенню до творчої
літературної інтелігенції. Ідеологічні і цензурні перепони не залишали місця
творчому пошуку.
Образотворче мистецтво УРСР теж характеризується пануванням
соцреалізму. Одіозне мистецтво, позначене ідеологічною запрограмованістю,
догматизмом і плакатністю відображалось у творчості багатьох українських
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художників. З загального художнього процесу того часу випадає творчість
видатної примітивістки К. Білокур («квітковий іконопис») та Т. Яблонської,
яку називають «стихійним екзистенціалістом». Художниці продовжували
фольклорні традиції українського мистецтва, що, звичайно, було далеко від
панівного художнього стилю.
Театр і кінематограф. Активізація національно-культурного життя
УРСР на межі 1950-х – 1960-х рр. стимулювала зростання інтересу суспільства
до театрального мистецтва. Поряд з так званим репертуаром «на замовлення»,
з’являються оригінальні, новаторські твори, здійснюються пошуки
високохудожніх засобів їх відтворення, працюють талановиті актори і
режисери. Театр стає «режисерським», серед неординарних режисерівноваторів слід виділити Л. Танюка, С. Данченка, Р. Віктюка.
Невід’ємною частиною сучасної української культури стало
кіномистецтво. Саме наприкінці 1950-х відбувалося відродження
українського кіно, яке прийнято називати «поетичним». Йому були притаманні
символізм, метафоричність та алегоричність. Кінострічки «Тіні забутих
предків» С. Параджанова, «Білий птах з чорною міткою» та «Вавилон ХХ» Ю.
Ільєнка, «Кам’яний хрест» Л. Осики стали визнаними шедеврами
кіномистецтва не тільки в Україні, а й всьому світі. Зросла роль фільмів в яких
піднімались питання людської гідності, права на особисте життя (К. Муратова,
Р. Балаян, М. Бєліков, Л. Биков, К. Єршов).
У 50 – 80-х роках ХХ ст. в українській музиці вирізняються чотири
основні потоки: фольклорний, популярний, професійно-композиторський
(класичний) і рок-музика. Визначні виконавці С. Ротару, Н. Яремчук.

