
Історія України

Тема: Соціально-економічні та політичні процеси в Україні (друга половина 
1940-1980-х рр XX ст.)
План
1. Відбудова народного господарства УРСР. Голод 1946-1947 р.р.
2. Завершення радянізації західноукраїнських земель.
3. Україна в умовах десталінізації.
4. Соціально - економічний розвиток України в 60-х-80-х р.р. Наростання кризових 
явищ.
5. Суспільно-політичне життя. Рух дисидентів. Україна в період перебудови.

1. Відбудова народного господарства України в перше повоєнні десятиріччя

Внаслідок чотирьох років найбільш руйнівної в історії війни Радянський Союз постав перед 
колосальним завданням -  відбудувати господарство. Безпосередні матеріальні збитки, що їх зазнала 
радянська країна під час Великої Вітчизняної війни через руйнування та пограбування окупантами 
державного, кооперативного й особистого майна громадян, становили 679 млрд крб. (у довоєнних 
державних цінах), а з урахуванням військових витрат і втрат від припинення виробництва у 
промисловості та сільському господарстві в районах, окупованих німецько-фашистськими 
загарбниками, -  2 трлн 569 млрд крб. -  цифра, яку навіть важко уявити.

Відбудова економіки України розгорнулась одразу з початком визволення території республіки 
від фашистських загарбників. Програму відбудови економіки визначали постанови центральних 
керівних органів у серпні 1943 р. Основні напрямки роботи щодо України були визначені в серпні 1946 
р. Законом Верховної Ради України "Про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного 
господарства УРСР на 1946-1950 рр.”. План ґрунтувався на можливості централізованої тоталітарної 
системи зосереджувати матеріальні й людські ресурси без урахування потреб і бажань людей. Звідси 
його пріоритети; головну увагу було зосереджено на відбудові воєнно-промислового комплексу. Такі 
критерії й орієнтири у процесі відбудови неминуче призводили до деформацій і диспропорцій. 
Економіка розвивалась, але потреби народу не задовольнялися. У процесі відбудови економіки 
України завдяки самовідданій праці людей у найкоротші історичні терміни стали до ладу 2000 
промислових підприємств, було відбудовано Дніпрогес, заводи "Запоріжсталь” та "Азовсталь”, 
підприємства Харкова, Дніпропетровська, Києва. Завершено будівництво газопроводу Дашава — 
Київ. Обсяг промислової продукції в Україні (валові показники 1946-1950 рр.) збільшився у 4,4 раза і 
на 15 % перевищив рівень 1940р.

З усіх галузей народного господарства в роки війни найбільше постраждало сільське 
господарство. Незважаючи на стагнацію, ця галузь у повоєнних планах радянського керівництва не 
посідала належного місця. На потреби сільського господарства планувалося виділити лише 7 % 
загальносоюзних асигнувань. На колгоспників не поширювалося пенсійне законодавство; вони не 
мали паспортів; оплата праці залишалася символічною; присадибні ділянки обмежувалися за площею. 
Лк наслідок —  посилились утиски щодо власників підсобних господарств. Колгоспи жорстко 
регламентували площі посіву, види культур, строки виконання тощо. До руйнівних наслідків війни 
додалися ще й наслідки посухи 1946 р. Становище ускладнювалося також через голод 1946-1947 рр., 
що охопив 20 областей УРСР (у Західній Україні голоду майже не було). За даними Міністерства 
охорони здоров’я на 10 травня 1947 р. у республіці було зареєстровано 935,5 тис, хворих на дистрофію, 
у міськихта сільських лікарнях перебувало 125 тис. таких хворих; ще близько 100 тис. надзвичайно 
кволих людей потребували госпіталізації, але через брак лікарняних ліжок вони не мали змоги 
скористатися медичною допомогою.

2. Суспільно-політичне життя в Україні
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Соціально-політичне та культурне життя в Україні в повоєнні роки мало надзвичайно 
суперечливий характер. Ключові позиції лишалися в Комуні стичної партії, яка на січень 1946 р. 
налічувала 320 тис. членів. Морально-політична ситуація в Україні в повоєнні роки визначалася 
подальшим посиленням культу особи Й. Сталіна. Розпочинався новий виток репресій: проти 
військових і військовополонених, проти діячів науки й культури, державних працівників. Становище 
в Україні особливо загострилося, коли в березні 1947 р. З ініціативи Й. Сталіна з поста Першого 
секретаря ЦК КП(б)У було усунуто М. Хрущова, який очолював партійну організацію республіки з 
1938 р. (з 1944 р. за сумісництвом обіймав ще й посаду голови Ради народних комісарів УРСР), і на 
його місце було поставлено Л. Кагановича. На чолі уряду залишався М. Хрущов. Обіймаючи посаду 
Першого секретаря ЦК КП(б)У, Л. Каганович намагався довести, нібито "боротьба з українським 
буржуазним націоналізмом” не завершилась і її необхідно продовжувати. При цьому Л. Каганович 
використовував досвід, набутий ще у 20-ті роки, коли він упершее очолював республіканську 
парторганізацію. Без жодних підстав він звинувачував у націоналізмі провідних письменників 
республіки. За його вказівкою у пресі з’являлися розгромні статті, спрямовані проти відомих діячів 
науки та культури. "Лідерами” серед міфічних носіїв "українського буржуазного націоналізму” було 
оголошено М. Рильського, Ю. Яновського, І. Сенченка, О. Довженка, а до них приєднано "буржуазних 
націоналістів” П.Карманського, М.Рудницького, А. Патрус-Карпатського, виключених зі Спілки 
письменників України. Проте після звільнення Л. Кагановича у грудні 1947 р. з посади Першого 
секретаря ЦК КП(б)У та відкликання його з України кампанія цькування української радянської 
інтелігенції припинилася. Після серпневої (1948 р.) сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських 
наук ім. В. І. Леніна в Україні почались "чистки” серед науковців. 'Тих, хто не поділяв поглядів 
академіка Т. Лисенка, було звільнено з кафедр вузів установ АН УРСР. Серед них -  академік АН УРСР 
М. Гришко, завідувач кафедри дарвінізму професор С. Гершензон (Київський університет), завідувач 
кафедри дарвінізму і генетики професор 1. Поляков (Харківський університет), профессор Л. Делоне 
(Харківський сільськогосподарський інститут) та ін. Було нещадно розкритиковано підручник для 
вузів "Курс генетики” М. Гришка і Л. Делоне. У 1948 р. розгорнулась кампанія боротьби з 
"низькопоклонством перед Заходом”, а згодом -  з "космополітизмом”. Наприкінці 40 -  на початку 50- 
х років розпочалися репресії проти єврейських літераторів, митців, учених, діяльність яких була 
пов’язана з Україною. Часто сфабриковані справи, судові процеси закінчувались для звинувачених не 
лише тривалими ув’язненнями, а й  розстрілами. Вороже ставлення до діячів науки, освіти, літератури, 
музичного мистецтва було характерною ознакою того часу. Переважну біль-шість митців було 
офіційно реабілітовано лише в 1990 р. під час горбачовської "перебудови”. І все ж у важких умовах, 
що склалися, культурне життя республіки тривало. Воно було невід’ємною складовою післявоєнного 
відродження. Так, протягом першої половини 50-х років було зведено 1300 нових шкіл на 400 тис. 
учнівських місць. У 1953 р. у республіці було здійснено перехід до обов’язкової семирічної освіти. 
Наприкінці 50-х років в Україні діяло 11 тис. середніх шкіл -  у 2,5 раза більше, ніж у 1940 р. Водночас 
дедалі більшою мірою українська школа віддалялася від проблем національного виховання. Так, 
"Історія СРСР” у школі починалася по суті історією Російської імперії, яка переходила в історію СРСР. 
Лише у 30 % шкіл навчання здійснювалось українською мовою.

У цей час знову почали діяти Київський, Харківський, Одеський та інші державні університети, 
яким надавали допомогу вузи республік СРСР. У вищих навчальних закладах України працювало 
багато викладачів з Росії. Зокрема, у Львівському політехнічному інституті читали лекції 17 докторів 
і кандидатів наук, у Дніпропетровському -1 1 . Після завершення воєнних дій в Україну приїхали також 
понад 6 тис. фахівців з різних галузей народного господарства. Уже через три роки було поновлено 
науково-технічну базу АН УРСР. Почали провадитися розробки і дослідження в таких галузях науки, 
як атомна й теоретична фізика, металофізика та ін.

Українська література поповнилася низкою творів, які здобули визнання. Це, зокрема, праця 
"Шевченко і Чернишевський” П. Тичини, збірка поезій "Троянди і виноград” М. Рильського, а також 
вірш "Любіть Україну” В. Сосюри, за який автора шельмували у пресі, проте не заарештували. 
Значним досягненням української прози став цикл романів "Велика рідня”, "Кров людська -  не 
водиця”, "Хліб і сіль” М. Стельмаха, "Хазяї” С. Скляренка, "Лейтенанти” О. Копиленка та ін. 
Різноманітністю щодо композиції були позначені твори образотворчого мистецтва О. Шовкуненка, М. 
Дерегуса та ін. Тема минулої війни домінувала у творчості художників. Характерні в цьому плані 
"Бабин Яр” В. Овчинникова, "Ми ще повернемося” Л. Мучника, "Визволителі Києва” С. Бесєдіна. 
Зростала популярність театрального мистецтва. У 50-х роках в Україні діяло близько 70 професійних
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театрів. Постійне захоплення викликав талант майстрів сцени Б. Гмирі, Н. Ужвій, Г. Юри та ін. В 
Україні працювали три кіностудії художніх фільмів -  Київська, Одеська та Ялтинська. Популярними 
стали кінокартини "Сільська вчителька”, "Педагогічна поема”, "Весна на Зарічній вулиці” та ін. У 1950 
р. на екрани вийшов фільм-шедевр відомого кінорежисера І. Савченка "Тарас Шевченко”, роль поета 
в якому виконав С. Бондарчук. На початок 1946 р. понад 100 кіножурналів "Радянська Україна” 
випустила Українська студія кінохроніки. Активізація культурного життя сприяла пожвавленню 
художньої самодіяльності. Маючи незаперечні досягнення, українська культура повоєнного часу 
зазнала руйнівного впливу сталінщини, що призводило до суб'єктивізму в зображенні життя 
українського народу важких років відбудови.

Складністю та суперечливістю було позначене суспільно-політичне життя в повоєнний час. Це 
засвідчили й вибори до Рад, що відбулися в 1946, 1947 й 1948 р. Участь у них взяли 99 % виборців. 
Вони мали зробити "вибір” за умови, що до бюлетенів було внесено одного кандидата. Такі вибори 
наочно показували деформуючий вплив культу особи Й. Сталіна на політичну систему радянського 
суспільства. У післявоєнний час авторитарно-командні методи управління тоталітаризму 
перешкоджали вільному волевиявленню радянських людей, гальмували розвиток їхньої політичної 
ініціативи. Кожному громадянину загрожували репресії, провокації, звинувачення у злісних помилках 
~ощо. Нагнітанню атмосфери страху й підозрілості в суспільстві сприяли зловісні галасливі кампанії, 
пов’язані з викриттям незліченних "ворогів народу”. Ускладнювали становище у сфері соціально- 
політичних відносин і кадрові проблеми, особливо в західних областях України, куди направлялося 
багато спеціалістів, інтелігенції зі східних областей, і всі ці люди не з^али місцевої специфіки, мови. 
До того ж там тривала братовбивча війна (1945-1950 рр.), в якій загинало майже півмільйона людей. 
Постраждало як місцеве українське, так і польське населення. Ускладнював обстановку в регіоні й 
берїївський репресивний апарат, який жорстоко переслідував місцевих жителів за підтримку ОУН- 
УПА, всіляко намагався їх залякати. З травня 1947 р. Бійці УПА і члени ОУН вважались учасниками 
єдиної підпільної системи, що означало ідеологічне злиття цих організацій. Після загибелі в березні 
1950 р. командуючого УПА Р. Шухевича (генерал Тарас Чупринка) організація почала швидко 
втрачати боєздатність. Хоч окремі невеликі загони УПА продовжували діяти до середини 50-х років, 
УПА та ОУН в Україні перестали існувати як організації. У квітні 1947 р. політбюро Польської 
об’єднаної робітничої партії (ПОРП) здійснило операцію під кодовою назвою "Вісла”, що мала як 
військовий, так і цивільний виміри. Майже всіх лемків (близько 150 тис.) без попередження розселили 
із землі їхніх предків по всій Польщі, аби запобігти відродженню УПА в цьому регіоні, 3 цією метою 
було створено концтабір у Явожно (поблизу Кракова) для "підозрілих українців”. Ця акція ставила за 
мету також дістати підтримку серед польських націоналістів. Одним із перших об’єктів атаки 
радянської влади в Західній Україні стала греко-католицька церква, оскільки вона була найміцнішою 
ланкою між західними українцями та Заходом і діяла переважно як національна. 8-10 березня 1946 р. 
Собор у Львові, що був підготовлений радянськими органами державної безпеки, проголосив про 
скасування Берестейської унії 1569 р., розрив з Римом і возз’єднання греко-католицької церкви з 
Російською православною церквою. Дещо пізніше аналогічну процедуру, яку супроводжувала начебто 
випадкова смерть єпископа Теодора Ромжі, було здійснено в Закарпатті, і до 1951 р, греко-католицьку 
церкву в цьому регіоні також було знищено. Щоб схилити на свій бік симпатії західних українців, 
радянська влада активізувала українську початкову освіту. Швидко розвивалася також вища освіта: у 
1950 р. у 24 вузах Західної України навчалося вже близько 24 тис. студентів денного й 9 тис, студен і ів 
заочного відділень. Однак підвищення освітнього рівня зумовлювало й активнішу русифікацію. У
1953 р. навчання в усіх вузахЗахідної України велося російською мовою, а це виразно вказувало на те, 
що радянська модернізація також мала на меті сприяти русифікації. У 1954 р. у республіці 
святкувалося 300-річчя возз’єднання України з Росією. Верховна Рада СРСР своїм указом у лютому
1954 р. включила Кримську область до складу України як "свідчення дружби російського народу”. 
Однак тут залишалися невирішеними складні проблеми. Незважаючи на територіальну й етнічну 
спорідненість України та Криму, півострів був ще й історичною батьківщиною кримських татар, яких 
сталінський режим депортував звідси в 1944 р. Крім того, за даними перепису 1959 р. у Криму 
проживало близько 860 тис. росіян і лише 260 тис. українців. Ця обставина з часом надзвичайно 
ускладнила політичну ситуацію у Криму, яку використовували різні політичні сили і партії Росії та 
України. Ці та інші проблеми робили суспільно-політичне життя тих років суперечливим і складним.

Соціально-економічні та політичні процеси в Україні у перші роки незалежності (1991—1995 
р р .).
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Охопивши наприкінці 80-х рр. усі сфери суспільного житія, перебудова досягла найпомітніших 
результатів у політичній системі. Наявні державні інститути були не в змозі убезпечити від застою в 
господарському і суспільному житті й прирекли на невдачу реформи попередніх десятиліть. Ставало 
зрозумілим, що простою лібералізацією політичних структур на цей раз не обійдеться: потрібна 
докорінна перебудова системи загалом.

На перший погляд так звані базові галузі української промисловості, передусім вуглевидобувна і 
металургія, були винятково розвинутими. В них працювали сотні тисяч кваліфікованих робітників і 
спеціалістів. За випуском промислової продукції на душу населення Україна перебувала на перших 
місцях серед європейських країн. Здавалося, шо переорієнтувати продукцію базових галузей з ВПК на 
підприємства, що обслуговували потреби населення, не становитиме особливих труднощів.

Насправді це виявилося майже неможливим. Технічний рівень базових галузей був низьким, тому 
що вони вже з кінця 60-х рр. —  поза увагою Держплану СРСР. У розвиткові нових потужностей 
перевага віддавалася регіонам із сприятливішими техніко-економічними показниками виробництва. 
Зокрема, Донбас відчував гострий дефіцит коштів на технічне оновлення виробництва, тому що 
загальносоюзні централізовані капіталовкладення спрямовувались у добувну й обробну 
промисловість Кузбасу.

Усе це загострювало соціальну ситуацію в селах та містах і згодом вилилося у страйки шахтарів, 
робітників інших галузей.

Керівництво республіки намагалося здійснити прогресивні перетворення й у сільському 
господарстві. Його фондоозброєння відставало від прибалтійських .держав у 2—2,5 раза. Що ж 
стосується технічного озброєння сільського господарства, то лише1 половина машин і агрегатів 
відповідала сучасним вимогам. Щорічні витрати на їх ремонт та відновлення становили 20 % 
балансової вартості, а, наприклад, у США вони дорівнювали лише 7 %.

Виник виробничий підряд. Почали розвиватися його колективні та сімейні й інші форми. 
Виробничий підряд за короткий період довів свою значну перевагу. Він вказав шлях до відродження 
раніше покинутих чи занедбаних сіл. На кінець 1989 р. за орендним підрядом працювали 529 колгоспів 
і радгоспів. Почали оживати цілі регіони сільськогосподарського виробництва.

Здійснювалися заходи для зміцнення виробничих зв'язків промислових підприємств і 
сільськогосподарських об'єднань. Трудівники промислових підприємств виконували на договірних 
умовах трудомісткі роботи в колгоспах і радгоспах, а ті забезпечували їх сільськогосподарською 
продукцією.

Уряд України дав змогу населенню міст і селищ міського типу широко розвивати підсобні 
господарства, колективні сади й городництво. Чимало підприємств створили аграрні цехи й невеликі 
сільськогосподарські підприємства. З 1989 р. в Україні функціонувало понад 8 тис. кооперативів, де 
працювало близько 140 тис, осіб/Особливо активно діяла в цьому напрямі споживча кооперація. Але 
життя на селі не стало кращим. Особливо відставало побутове обслуговування сільського населення. 
Не поліпшувалося життя і в містах. Надто повільно створювали кооперативи в промисловості, 
будівництві, науково-технічному виробництві, а нові об'єднання виробників були малоефективні. 
Головною причиною цього були половинчатість і некомпетентність багатьох урядових рішень. Дуже 
болісним виявився процес змін у взаєминах промислових підприємств із центральними органами 
управління. Прийнятий ще у 1987 р, закон про надання підприємствам самостійності не позбавив 
колективи відомчих економічних пут і не додав їм самостійності у виробництві й реалізації продукції.

Негативну роль відігравало і держзамовлення, що сковувало підприємства та їхні трудові 
колективи, обмежувало самостійність, по суті ліквідовувало деклароване самоуправління на рівні 
трудових колективів.

Разом з тим давалися взнаки і прояви групового егоїзму окремих виробничих колективів, особливо 
в промисловості: їхнє прагнення до заниження планів, намагання поставити вузьковідомчі інтереси 
підприємств вище від загальнодержавних і загальнонародних. Серйозним гальмом виявилася 
недосконалість фінансово-кредитного механізму та системи ціноутворення. Оптові й заготівельні ціни 
не відповідали потребам економічної реформи. Було відсунуто на задній план госпрозрахунок. 
Економічну реформу, по суті, загальмували, вона не дала очікуваних результатів, бо йшла з центру і 
була далекою від інтересів широких верств населення. Крім цього, переведення підприємств на 
самофінансування в умовах відомчого диктату ставало для економіки України руйнівним. Воно 
підштовхувало підприємства до збільшення своїх прибутків не через збільшення ефективності
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виробництва та поліпшення якості роботи, а за рахунок підвищення цін, що ще більше загострювало 
соціально-політичну й економічну ситуацію в республіці.

Споживач продукції бачив, що ціни постійно зростають, а рівень виробництва падає. Це був дуже 
серйозний прорахунок уряду в здійсненні на початковому етапі економічної реформи, особливо її 
соціальної частини.

Хоча в перші роки так званої перебудови були прийняті нібито правильні рішення, що передбачали 
значне нарощування виробництва товарів народного споживання і обсягів платних послуг населенню, 
а також перепрофілювання на виробництво потрібної народові продукції деяких підприємств важкої 
промисловості, зокрема військово-промислового комплексу, зміцнення матеріально-технічної бази 
основних товаровиробничих галузей, ці заходи серйозно не вплинули на соціально-політичну 
ситуацію в Україні.

Не допомагало й те, що підприємствам надали можливіс ть самостійно підвищувати заробітну плату, 
соціально захищати працівників за рахунок власних ресурсів. Незадоволення трудівників не вщухало. 
Після 1987 р. союзний уряд прийняв 11 постанов, якими передбачалося значне підвищення заробітної 
плати, проте без будь-якої компенсації обсягами виробництва. Внаслідок цього грошова маса в Україні 
збільшувалася без забезпечення товарами. Повсюдно відчувався товарний голод.

Це викликало масове незадоволення населення, а подекуди призводило до різкого протистояння 
населення владі. Особливо обурювало людей те, що різні комерційні структури активно вивозили 
товари за межі республіки, а також за кордон, посилювалися спекуляція, інші зловживання, широкого 
розмаху набув "чорний ринок". Усе це суттєво зачіпало інтереси більшості споживачів, особливо 
негативно відбилося на соціально слабко захищених категоріях громадян, які опинилися за межею 
бідності.

Союзні відомства будували в усіх республіках підприємства-гіганти. їм було зручно мати під 
контролем великі заводи, продукція яких задовольняла потреби великого регіону або навіть усієї 
країни. Промисловість загальносоюзного підпорядкування була цілісним самодостатнім організмом і 
зовсім не залежала у фінансовому і техніко-економічному відношеннях від території, на якій 
розміщувалася.

Крім того, Україна опинилася в екологічній небезпеці. її спричинило насамперед зосередження на 
території республіки надзвичайно багатого промислового й аграрного потенціалу, що буде даватися 
взнаки ще дуже довго.

Негативно позначаються на екології й густа мережа транспортних артерій, наявність багатьох 
великих індустріальних міст, нераціональність розміщення хімічних та інших шкідливих підприємств, 
недостатньо науково обґрунтовані меліоративні роботи, нестача води. Щорічні втрати України від 
погіршення її екологічного стану становлять 16— 20 % валового національного прибутку і є 
найбільшими в світі. Зони екологічного лиха займають понад 15 % території України. Найстрашнішою 
і найскладнішою проблемою для українців став Чорнобиль. Аварія у квітні 1986 р. на Чорнобильській 
атомній електростанції у м. Прип'яті стала великим лихом не тільки для жителів України, а й для людей 
інших республік колишнього СРСР та народів Європи. Про те, що сталося в Чорнобилі, знало лише 
керівництво України — В. Щербицький, О. Ляшко, В. Шевченко та інші посадові особи, але потрібних 
заходів не вжили.

Достовірну інформацію про катастрофу мав М. Горбачов, але він теж не довів її до народу. 
Незрозумілою була позиція високих посадовців Міністерства охорони здоров'я України, які протягом 
тривалого часу не тільки замовчували справжню небезпеку аварі і' на Чорнобильській АЕС для 
здоров'я людей, а й поширювали дезінформацію, що призвело до переопромінення великої кількості 
населення України.

Чорнобильська трагедія болюче відгукнулася в серцях мільйонів людей. Було багато жертв. 
Величезних втрат зазнала економіка. З господарського обігу вилучено близько 190 тис. га земель. Для 
евакуйованих з Київської та Житомирської областей довелося будувати тисячі будинків садибного 
типу, півтори тисячі квартир, багато об'єктів соціального призначення. За рахунок держбюджету 
переселенцям надали значну грошову допомогу. Величезні кошти Україна й нині витрачає на 
створення безпечніших умов для життя людей в районах, що постраждали від цього страшного лиха.

Багато десятиріч адміністративно-командна комуністична система душила будь-яку вільну думку, 
будь-який вияв демократії, стримувала будь-які прогресивні зрушення в Україні. Партійно-радянське 
керівництво республіки 80-х —  початку 90-х рр., насамперед перший секретар ЦК КПУ В, 
Щербицький, прагнуло приховати насування кризи в економіці, запевняючи, що Україна зробила
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великий крок вперед у своєму розвитку. Вони боялися, що доведеться відповідати за всі прорахунки, 
за зубожіння народу, що ставало дедалі очевиднішим.

В Україні все частіше лунали вимоги про відставку В. Щербиш" -кого. Нарешті у вересні 1989 р. 
пленум ЦК КПУ звільнив його з посади. Першим секретарем ЦК Компартії України став В, Івашко, 
який, будучи обраним головою Верховної Ради України навесні 1990 р., невдовзі перейшов на посаду 
заступника генерального секретаря ЦК КПРС. А першим секретарем ЦК Компартії України обрали С. 
Г уренка.

Зміни в керівництві верхнього ешелону влади трохи пришвидшили демократичні процеси в Україні. 
Республіка долучилася до процесу прогресивних перетворень у суспільно-політичному житті. Цьому 
певною мірою сприяло те, що у вересні 1989 р. з ініціативи київських письменників і вчених було 
створено масову громадсько-політичну організацію — Народний Рух України за перебудову (НРУ), 
який за короткий період набув великої популярності й охопив багато прогресивно настроєних людей. 
Головою НРУ обрали відомого поета й публіциста І. Драча, головою Секретаріату — одного з лідерів 
Української Гельсінської спілки М. Гориня. То був час консолідації суспільно-політичних організацій, 
груп і окремих людей на ґрунті боротьби за національне, духовне, економічне та політичне 
відродження України.

Виникли й інші громадсько-політичні організації. Наприкінці жовтня 1989 р. було проголошено 
створення екологічної асоціації "Зелений світ", яку очолив письменник Ю. Щербак. Того ж року 
відбулася установча конференція Українського добровільного історикб-просвітницького товариства 
"Меморіал". Воно боролося за увічнення пам'яті жертв комуністичних^репресій, що загинули під час 
голодомору 1932— 1933 рр. Згодом, коли почалася кампанія підготовки1 до виборів до Верховної Ради 
УРСР, з ініціативи Народного Руху України, УГС, "Меморіалу", Товариства української мови ім. Т. Г. 
Шевченка, асоціації "Зелений світ" і багатьох інших організацій для координації дій було утворено 
Демократичний блок політичних сил України.

Активною політичною силою виступила молодь, об'єднавшись в низці громадсько-політичних 
організацій. Активно виявили себе Спілка незалежної української молоді (СНУМ), деякі студентські 
організації. На основі студентського об'єднання "Громада", яке існувало з 1989 р., в грудні того ж року 
виникла Українська студентська спілка (УСС). Ці молодіжні організації з перших днів існування 
вдавалися до різних політичних акцій, спрямованих на подальшу демократизацію суспільного життя. 
Але найпотужнішою акцією було голодування студентів у Києві, почате 2 жовтня 1990 р. 1 хоча цю 
подію оцінювали в народі неоднозначно, байдужих до неї майже не було, 17 жовтня 1990 р. Верховна 
Рада УРСР прийняла постанову про розгляд усіх п'яти вимог студентів і, зокрема, про відставку голови 
Ради Міністрів України В. Масола. Після цього студенти припинили голодування. Згодом головою 
уряду було обрано В. Фокіна.

Наприкінці 80-х —  на початку 90-х рр. гласність поширилася на всі галузі суспільного життя 
України. Зокрема, засновано багато нових газет, журналів, видавництв. Вони випускають листівки, 
різну літературу, що вільно розповсюджується серед населення. Разом з тим виникли видання, що 
проповідують насилля, порнографію, завдаючи великої шкоди справі виховання молоді.

В умовах невпинної демократизації суспільного життя відбулися вибори до Верховної Ради У країни 
і місцевих рад (березень 1990 р.). їх особливість полягала в тому, що за депутатські місця вже боролися 
представники новоствореного Демократичного блоку та кандидати від комуністичної партії. 1 хоча 
більшість місць у республіканському парламенті отримали комуністи, значного успіху досягли й 
демократи, які стали досить активною парламентською опозицією. Серед них були відомі діячі, 
недавні політичні в'язні —  Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Богдан і Михайло Горині, Ірина 
Калинець та ін. Саме з ініціативи Дем-блоку Верховна Рада прийняла 16 липня 1990 р. Декларацію 
про державний суверенітет України, що проголосила намір народу самому вирішувати свого долю.

Процеси національного відродження і демократизації в Україні пришвидшилися, коли 19—21 
серпня 1991 р. група керівних партійних і державних діячів СРСР спробувала ввести надзвичайний 
стан у деяких регіонах імперії та спрямувати суперечливі демократичні процеси в кероване згори 
русло. Ось чому скликана 24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної Ради України розглянула 
питання про політичну ситуацію в республіці. В результаті обговорення було прийнято Акт 
проголошення незалежності України, Відтоді Україна знову стала самостійною демократичною 
державою. Верховна Рада прийняла також рішення про охорону кордонів України, про притягнення 
до відповідальності осіб, які підтримували змовників під час серпневого путчу. За участь у спробі 
перевороту було заборонено діяльність Компартії України, майно її передано у власність держави.
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