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ВІД РОЗКЛАДУ КОЛОНІАЛЬНОГО РЕЖИМУ  
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Анотація. Рецензію підготовано на роботу Віктора Даниленка «Україна в 1985–
1991 рр.: остання глава радянської історії». Дослідження було опубліковано 2018 р. 
і, відповідно, його було здійснено в контексті актуальності для новітньої соціально-
економічної й політичної ситуації. Власне, післямова автора дослідження є аналі-
зом нинішньої політичної й економічної ситуації в Україні, а також перспектив 
країни на майбутнє, виходячи із результатів викладу й аналізу багатого фактич-
ного матеріалу в книзі. Дослідження В. Даниленка є надзвичайно актуальним для 
нинішнього періоду розвитку України зважаючи на витоки численних труднощів у 
всіх сферах її житті від того часу як відбувся злам радянської тоталітарної сис-
теми й розпочалося формування нової системи політичних і соціально-економічних 
відносин. Так, передумови для сучасної системи олігархату в Україні було закладено 
тотальним одержавленням власності на засоби виробництва у радянський період 
історії. Процес їх роздержавлення розгорнувся в умовах краху радянської однопар-
тійної системи, котра втратила механізми ефективного управління соціально-
економічними процесами. У роботі В. Даниленка на багатому фактичному мате-
ріалі розкрито як складалися передумови втрати ефективності радянською сис-
темою і правлячою в СРСР Комуністичною партією Радянського Союзу і який був 
механізм його остаточного зламу. Автор переконливо доводить неминучість краху 
радянської системи аналізуючи головні сфери життя України в який він виявився, а 
саме — економічну, соціальну, політичну, культурну. Власне, як виявлено в ході до-
слідження В. Даниленком, правляча КПРС в Українські РСР втратила ідеологічні 
передумови для збереження свого тотального впливу в суспільстві. Саме цим обу-
мовлено приділення значної уваги В. Даниленком проблемам українського культур-
ного відродження, релігійного ренесансу, відродження історичної пам’яті тощо. Со-
ціально-економічні негаразди й військова невдача в Афганістані стали на зламі 
радянської епохи наочною демонстрацією неефективності пануючої в СРСР ідеоло-
гії, що спонукало суспільство до пошуку нових ідейних альтернатив. В Українській 
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РСР цей процес виявився у прагненні до національного самовизначення. Механізм 
краху радянської системи в Українській РСР В. Даниленком у його роботі показано 
шляхом аналізу процесу становлення альтернативних і опозиційних до правлячої 
КПРС організацій, а також формування громадянського суспільства. 
Ключові слова: Українська РСР, Перебудова, суверенітет, відродження історичної 
пам’яті, громадянське суспільство. 
 
Abstract. The review analyzes the work of Viktor Danylenko «Ukraine in 1985-1991: the 
last chapter of Soviet history». The research was published in 2018 and, correspondingly, 
it was relevant to the modern political, social and economic situation. Properly speaking, 
the afterword of the researcher is the analysis of the current political and economic 
situation in Ukraine, as well as the outlook for the future of the country, based on the 
results of the reasoning and analysis of substantial factual material in the book. The 
research of V. Danylenko is particularly actual for the current period of Ukraine’s 
development as many difficulties in all spheres stem from the times of the demolition of 
the Soviet totalitarian system and the start of forming the new system of political, social 
and economic relations. Thus, the preconditions for the modern system of oligarchy in 
Ukraine were laid by total nationalizing the ownership of the means of production in the 
Soviet period. The privatization started under the conditions of the collapse of Soviet one-
party system, which lost the ability to control the mechanisms of successful management 
of social and economic processes. Using the profound factual material, V. Danylenko 
describes the preconditions of how the Soviet system and ruling Communist Party of the 
Soviet Union (CPSU) lost their effectiveness, and the mechanism of the final demolition. 
The author convincingly proves the inevitability of the collapse of Soviet system by 
analyzing the main spheres of life, namely economic, social and political. As it was esta- 
blished in V. Danylenko’s research, the ruling CPSU lost ideological premises for pre- 
serving its total influence in the society. This is why V. Danylenko pays specific attention 
to the issues of Ukrainian cultural renaissance, religious renaissance, revival of historical 
memory etc. Social and economic problems as well as the military failure in Afghanistan 
demonstrated the ineffectiveness of the ruling ideology, which prompted society to find 
new ideological alternatives. In Ukrainian SSR this process obtained the form of a quest 
for national self-identification. In V. Danylenko’s work, the collapse mechanism of the So- 
viet system in the Ukrainian SSR is shown by analyzing the process of formation of 
organizations alternative and opposing to the ruling Communist Party, as well as the for- 
mation of civil society.  
Keywords: Ukrainian SSR, Perestroika, sovereignty, revival of historical memory, civil so- 
ciety. 

 
Постановка проблеми. У нинішній складний для України час вивчення но-

вітньої історії набуває особливої актуальності. Нинішня держава Україна де-
юре бере свою ґенезу від Української радянської Соціалістичної Республіки, 
пройшовши трансформацію у останні роки існування СРСР і, відповідно, свого 
перебування у складі цього державного утворення. Роки, котрі отримали назву 
Перебудова (1985–1991 рр.), фактично, стали роками переродження УРСР у не-
залежну Україну. Нова держава на карті світу народжувалась, проходячи важкі 
випробування. Ці випробування тривають і нині, процес відходу від радянської 
системи триває й потребує іще не лише системних реформ, а також і реформу-
вання свідомості суспільства. Тому особливої актуальності набувають наукові 
дослідження, котрі на багатому фактичному матеріалі розкривають передумови, 
сутність і результати складних трансформацій, що відбувалися в останні роки 
перебування України у складі Радянського Союзу. Також роботою є досліджен-
ня д. і. н., професора В. Даниленка «Україна в 1985–1991 рр.: остання глава ра-
дянської історії». 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Спроби комплексного дослі-
дження трансформаційних процесів, які відбувалися в УРСР у період останніх 
років існування в статусі республіки у складі СРСР було здійснено рядом істо-
риків і політологів. Серед таких робіт слід відзначити праці В. Литвина[1],  
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Андрущенка і Михальченка [2], Камінського [3] тощо. Проте, нинішні виклики і 
труднощі на шляху нашої держави вимагають принципово нового підходу до 
аналізу складних процесів того періоду. Зокрема, слід здійснити аналіз транс-
формації як в традиційних економічній, соціальній, політичних сферах, так і у 
сфері релігійній, культурній. Адже без трансформації суспільної ментальності 
не можуть відбутися повноцінні реформи у інших сферах життя держави, сус-
пільство не буде готовим сприйняти їх. Робота В. Даниленка має на меті саме 
комплексний аналіз й осмислення подій і процесів останніх років радянського 
буття України у контексті готовності українського суспільства до складних ви-
кликів. 

Метою статті є рецензування праці В. Даниленка «Україна в 1985–1991 рр.: 
остання глава радянської історії», оцінка фактичного матеріалу, використаного 
при її написанні, а також методологічних підходів до його аналізу. Головним 
завданням при рецензуванні цієї роботи, на нашу думку, є оцінка практичного 
значення отриманих В. Даниленком результатів. 

Основні результати дослідження. Робота В. Даниленка ставить за мету 
комплексний аналіз трансформаційних процесів, які відбувалися в Україні у ро-
ки Перебудови і цим зумовлена структура роботи. Цілком логічним є аналіз пе-
редумов розгортання в СРСР в цілому і в УРСР, зокрема, політики радянського 
керівництва, яка увійшла в історію під назвою Перебудови. Автор дослідження 
цілком слушно бере до особливої уваги економічні й соціальні передумови цієї 
політики і приходить до висновку, що Радянському Союзі на 1985 р. вже не 
лише назріла, а й перезріла потреба системних реформ. Перший розділ роботи 
має назву «Соціально-економічні передумови незалежності» і, на думку В. Да-
ниленка, системна соціально-економічна криза радянської системи стала не 
лише поштовхом до комплексного реформування радянської системи, а й при-
пинення існування СРСР як імперського утворення із видимими ознаками фе-
деративної держави [4, с. 63–65]. 

Для написання роботи В. Даниленком було обрано стиль який дає змогу ад-
ресувати працю широкому колу читачів. Поряд із наповненням багатим факти-
чним матеріалом, праця містить численні аналітичні висновки й оцінки, а тому 
вона може бути корисною як професійним історикам так і для використання в 
навчальному процесі. Крім того, робота В. Даниленка може допомогти не фахо-
вим історикам відстлідкувати і зрозуміти логіку подій і процесів, які відбували-
ся не лише на останньому етапі радянського періоду історії України, а й після 
здобуття незалежності. 

Автор роботи цілком слушно звернув увагу на надмірну бюрократизацію 
правлячої в СРСР партії, КПРС, вказавши, що із партії пролетаріату вона стала 
партією службовців [4, с. 71]. Власне, це стало наслідком її монопольного влад-
ного становища, тоталітарної системи в державі, яка передбачала управління 
усіма сферами суспільного і приватного буття. 

Тоталітарна система вимагала фактичного подвійного адміністрування усіх 
сфер життя, а тому, фактично, поряд із виконавчим апаратом функціонував і 
партійний апарат. Цей партійний апарат дублював виконавчу радянську верти-
каль відповідаючи структурі адміністративному устрою держави і по всіх сфе-
рах компетенції інституцій виконавчої влади. Таким чином, фактично, відбува-
лося фінансове забезпечення двох паралельних управлінських інституцій, що 
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було доволі важким тягарем для радянського бюджету. Перебудова мала на меті 
радикально вирішити питання бюрократичного переобтяження радянської 
управлінської системи [5, с. 103–104]. Тому питання кризи бюрократичного 
апарату правлячої партії займає чільне місце у дослідженні В. Даниленка. Зок-
рема, автор праці звертає увагу на спроби децентралізації управлінської систе-
ми у прийнятті рішень місцевого рівня, яка зводилась нанівець посиленням 
централізованого підпорядкування державних підприємств на території УРСР 
союзним міністерствам. На потребі усунення надмірної управлінської централі-
зації економіки України, яка вже на середину 1980-х рр. назріла і перезріла, на-
голошував у своїх спогадах і колишній Голова Ради Міністрів УРСР В. Масол 
[6, с. 13–14]. 

Вартим уваги є твердження автора про ідеологічну кризу правлячої партії, 
котра була обумовленою втратою соціальної бази у результаті відходу від осно-
вної своєї функції-організації пролетаріату для побудови комунізму. Фактично, 
СРСР відстав від загальноєвропейських тенденцій країн, які пройшли етап роз-
винутого індустріального суспільства, в результаті чого змінилась їхня соціаль-
но-класова статура і цим було, фактично, обумовлено вихід соціальних відно-
син в країнах Заходу на принципово новий якісний рівень — формування 
інформаційного суспільства. Принципово нові запити розвинутого індустріаль-
ного суспільства обумовили формування принципово нової якості економіки й 
структури споживання цього суспільства. В СРСР панівна ідеологія продовжу-
вала вкладати суспільні настрої й очікування у давні ідеологеми, штовхаючи 
суспільство у його прагненнях назад. Безумовно, стримувати суспільні запити і 
прагнення була можливість лише за умови залізної завіси й ізоляції радянського 
суспільства від оточуючого світу. 

Слушною є увага автора роботи до факту лицемірного характеру радянської 
системи [4, 51]. У цьому його думка співпадає із думкою Ю. Іоффе, номенкла-
турного господраського працівника й нині українського політика, який вказував 
на прагнення партійної номенклатури до західного респектабельного способу 
життя [7, с. 26]. В цьому контексті В. Даниленком доволі слушно відзначається 
той факт, що зразки західної культури, які проявлялися у матеріальних речах, 
що малих кількостях надходили із-за кордону, так і в духовній культурі, демон-
стрували наочно радянським громадянам переваги західного способу життя су-
спільства. 

Автор дуже вдало висвітлив одну із головних характеристик радянського су-
спільства і способу життя-його одноманітність, шаблонність. Такий шаблонний 
характер способу життя мав наслідком моральну стому суспільства, яка очеви-
дно мала місце, втрату творчих потенцій суспільства й інші негативні прояви.  
У результаті культурні зразки, котрі за лімітом потрапляли в СРСР, демонстру-
вали розмаїття, наявність альтернативи, суспільні очікування на котру були в 
СРСР очевидними. 

Доволі ґрунтовно в праці В. Даниленка розкрито численні прояви пасивного 
протесту суспільства проти радянської системи, які виявлялися у постійній де-
монстрації апатії, іронії до шаблонної дійсності й усталених норм поведінки [4, 
с. 20]. Фактично, суспільство постійно виявляло стан приреченості на життя 
при розвинутому соціалізмі із недосяжною, проте планованою правлячою пар-
тією, перспективою життя при комунізмі. Власне, ці прояви виявилися значно 
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не безпечнішими за відкрите протистояння системі, котре здійснювалося диси-
дентами. 

Сутність радянської соціальної системи не можливо розкрити без дослі-
дження специфічних відносин в суспільстві. Автором слушно відзначено, що ця 
специфіка соціальних відносин обумовлювалась низькою управлінською ефек-
тивністю радянсько-партійної системи, яка була надмірно забюрократизована, а 
планові й ідеологічні елементи призводили до надмірної заформалізованості 
управлінських відносин. Відповідно, вирішувати всі управлінські питання було 
значно простіше технічно й ефективніше у неформальні способи [4, с. 19]. Ці 
способи було відпрацьовано протягом десятиліть і, в результаті, їх набір став 
настільки системним та різноманітним, що вони із відхилень почали перетво-
рюватися на норми для управлінських відносин. Цілком вірно відзначено авто-
ром і входження у розмовну мову численних слів, які влучно характеризували 
специфічну радянську системи управлінських відносин і ці слова не було змоги 
перекласти на інші мови. До таких належали такі слова як «штовхачі», «припи-
ски», «цеховики» та багато інших. Тобто, фактично, для блага і потреб держави 
та будівництва соціалізму управлінець був вимушений порушувати законодав-
ство і норми радянської моралі. 

Що є надзвичайно важливим для комплексного аналізу цілої переломної 
епохи в історії країни та її суспільства-це дослідження моральних принципів та 
цінностей, якими керувалося суспільство. Суспільна мораль і цінності в Україні 
радянського періоду були яскравою ілюстрацією рефлексії суспільства на тота-
льний ідеологічний диктат і регламентування ним усіх сфер буття суспільства й 
людини. Часто негативні з точки зору традиційної моралі риси толерувалися су-
спільством і сприймалися як необхідні для виживання. Автором дослідження 
такі особливості суспільної моралі радянського суспільства було доволі владо 
розкрито на конкретних прикладах із фіксацією результатів аналізу повсякден-
ного життя цього періоду. 

В. Даниленком виявлено дволикий характер радянської суспільної системи, 
який виявився у тому, що вона закривала інакші можливості для людини забез-
печити собі соціальну реалізацію й задоволення власних потреб як порушуючи 
соціалістичне законодавство і, водночас, нацьковуючи на людину успішну (в 
рамках радянського розуміння) суспільну думку. 

Національне питання в СРСР було одним із найбільш болючих і на цьому 
наголошується у дослідженні В. Даниленка. Значну увагу надано аналізу націо-
нально складу населення УРСР, а також міграційним процесам в СРСР. Звертаєть-
ся увага на особливості міграційних процесів в УРСР та їх наслідки [4, с. 54–58].  

Слід принагідно відзначити, що Україна в Радянському Союзі займала особ-
ливе місце як крупний індустріальний та аграрний регіон, із однією з найбіль-
ших по Союзу густотою населення, а також із величезним кадровим потенціа-
лом. У радянські часи в УРСР набула значного розвитку система освіти, у тому 
числі й вищої та військової. Освіта в радянські часи, як відзначає у своїй моног-
рафії В. Даниленко, відігравала провідну ідеологічну роль і для радянської ім-
перії була засобом забезпечення її колонізаторських позицій в Україні. Водно-
час, ця галузь мала вагоме значення як засіб вилучення кваліфікованих кадрів й 
направлення на їх місце росіян. Цей механізм денаціоналізації й русифікації 
українського суспільства доволі детально проаналізовано у рецензованій роботі. 
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Водночас, освіта і міграційна політика в УРСР, яку проводила радянська влада, 
сприяла декласуванню українського суспільства, вилученню із його числа ква-
ліфікованих кадрів українського походження шляхом їх спрямування в Росію й 
заміну на відповідні кадри російського походження. Таким чином, в Україні за-
кладалась фактично бомба уповільненої дії, з одного боку, стимулювалась ру-
сифікація, з іншого, закладалися підвалини міжнаціональних конфліктів й про-
тистояння на мовному ґрунті, між україномовною і російськомовною частиною 
суспільства. Причому, як слушно зроблено висновок автором, цей конфлікт бу-
ло подано як протиборство між архаїчною українською культурою і прогресив-
ною та модерної російською. Вочевидь, політика радянської влади була спря-
мованою свідомо на створення середовища для конфлікту на мовному ґрунті, 
причому саме між найбільш чисельними мовними групами в українському сус-
пільстві-україномовною і російськомовною. Лише зіткнення двох найбільших 
мовних груп могло дати і дало для Росії нині бажаний результат-масштабний 
міжнаціональний конфлікт на мовному ґрунті. 

У дослідженні В. Даниленка цілком логічно було приділено увагу соціально-
економічному реформуванню в УРСР. Здійснено аналіз економічної системи 
радянського періоду та особливості її функціонування. Важливим є висновок 
про особливість економічної політики радянської влади, яка полягала у ство-
ренні лише часткових виробництв на території УРСР у найбільш важливих 
стратегічних галузях, особливо у оборонній промисловості. Це закладало важ-
ливу передумову формування цілісного економічного комплексу на території 
СРСР, який мав замкнений характер зважаючи на ізольованість Радянського 
Союзу від решти світу й замкнений та самодостатній характер його економіки. 
Така особливість радянської економічної системи з одного боку, як було слуш-
но відзначено автором дослідження, давала змогу тримати у тісному економіч-
ному зв’язку всі національні радянські республіки, а з іншого, радянська еконо-
міка була ізольованою від можливості отримувати передові технології вироб- 
ництва й була приреченою на технологічне відставання від розвинутих країн 
Заходу і Сходу. Даний аналіз, здійснений автором дослідження, має надзвичай-
ну актуальність нині, в умовах протистояння України із Російською Федераці-
єю, оскільки Україна в роки незалежності опинилась в становищі технологічної 
залежності від Росії. Фактично, вона тривалий період була малоцікавою для 
іноземних інвесторів й могла отримувати інвестиції лише із Росії, а тому все 
більш очевидними ставали труднощі для України в обранні моделі розвитку без 
врахування фактору цілковитої залежності від східного сусіда. Цим було обу-
мовлено так звану «багатовекторну» зовнішню політику України. 

У рецензованій роботі В. Даниленко слушно звернув увагу на різке зростан-
ня вже у часи «застою» в СРСР криміногенності у суспільстві. В часи Перебу-
дови кримінальні угруповання стають доволі впливовими суспільними елемен-
тами із якими не можливо вже було не рахуватися. Поряд із цим, автор звертає 
увагу на масштабну комерціалізацію суспільного життя, зокрема, дає оцінку 
появі перших підприємницьких структур-кооперативів, а саме, вказує на їх не-
гативну роль для економіки [4, с. 22]. Слушно зазначено, що ці структури здебі-
льшого займалися вимиванням коштів із державних підприємств. На підтвер-
дження думки В. Даниленка варто згадати фрагменти зі спогадів директора 
виробничого об’єднання Стахановвугілля у досліджуваний період Ю. Іоффе, де 
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він проблемі деструктивної ролі кооперативів у перебудовний період присвятив 
значну увагу [7, с. 27–28]. Ці висновки і оцінки важливі з огляду на потужний 
психологічний злам, який відбувається у суспільстві із появою кооперативів і 
взагалі приватної підприємницької діяльності після десятиліть тотального оде-
ржавлення власності на засоби виробництва. У кооперативах працівники отри-
мували заробітну плату значно вищу ніж на державних підприємствах. Держава 
була вимушено у 1988 р. обмежити розміри заробітної плати у кооперативних 
організація законодавчо. Таким чином, очевидними стали прояви матеріальної 
нерівності в суспільстві, щоправда, вони не мали іще сучасних масштабів, але 
були шоком для радянського суспільства. Тому воно почало дуже болісно реа-
гувати на всілякі прояви блату, особливого становища в матеріальному забезпе-
ченні тощо. Це виявилося у ставленні до працівників партійних структур, які 
отримували спеціальні пайки й обслуговувалися у «спецрозподільниках», до 
працівників торгівлі тощо. Якщо працівники торгівлі традиційно не були шано-
ваними у суспільстві, то особлива суспільна увага до матеріального забезпечен-
ня партійних працівників мала наслідком падіння суспільного авторитету прав-
лячої партії та окремих її функціонерів не залежно від посад. Таким чином, 
ставало очевидним незворотність втрати правлячою КПРС соціальних позицій 
партії, яка відстоювала інтереси трудящих, коли особливий соціальний статус її 
працівників разюче відрізнявся від соціального становище абсолютної більшос-
ті громадян. Часто лунали порівняння соціального забезпечення партійних фун-
кціонерів із кооператорами й злочинними елементами, що створювало додатко-
вий ґрунт для звинувачень партійних функціонерів у злочинній діяльності, 
корумпованості й зрощуванні із криміналітетом [4, с. 47–49]. 

Слушно В. Даниленко звернув увагу на екологічну проблематику, яка набу-
ває актуальності в результаті аварії на Чорнобильській АЕС і позиції радянсь-
кого керівництва й правлячої партії, яка була спрямована на замовчування не 
лише наслідків, а й самого факту трагедії. Екологічний рух фактично став одні-
єю із ключових альтернатив політиці правлячої партії, зумів швидко здобути 
симпатії мас, зважаючи, що чорнобильська катастрофа торкнулась, фактично, 
більшості населення УРСР. Ця катастрофа відіграла мала наслідком для прав-
лячої партії як втрату соціальних позицій, так і була ударом по її ідеологічному 
становищу. КПРС вже не могла вести радянське суспільство до прогресу, при-
вівши його до найбільшої в ХХ ст. техногенної катастрофи. 

Вірною є характеристика Радянського Союзу, подана у проміжних виснов-
ках автором, як військово-поліцейської держави. Як зазначає В. Даниленко, 
влада КПРС після виникнення масового страйкового руху шахтарів трималась 
на армії, КДБ і церкві [4, с. 113]. Доволі слушними є паралелі із сучасною Ро-
сійською Федерацією. Проте, у період Перебудови більш важливо відзначити 
трансформацію силових структур в УРСР. В дослідженні доволі розлого і на ба-
гатому фактичному матеріалі розкрито військові, економічні і, що найбільш ва-
жливо, соціальні наслідки війни в Афганістані. Фактично, для радянського сус-
пільства війна в Афганістані із виконання інтернаціонального обов’язку стала 
загарбницькою і такою що не мала сенсу. Вона тривала роками і очевидним бу-
ло, що радянські війська в Афганістані вели війну проти народу і режим в цій 
країні міг триматися винятково на радянських солдатах, котрі мали гинути в цій 
азіатській країні за незрозумілі геополітичні цілі. Водночас, авторові відзначити 
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значне зростання призову до армії на території УРСР у роки Перебудови. У 
1986-1988 рр. в Афганістані значно загострилась ситуація й посилилась інтен-
сивність бойових дій, що мало наслідком різке збільшення людських втрат ра-
дянської армії [8, с. ]. Фактично, Україна в ці роки зазнавала значних демогра-
фічних втрат за незрозумілі для більшості суспільства цілі. Радянська армія-
основна потуга на якій трималась система в СРСР і в Україні зокрема, вийшла із 
Афганістану із почуттям втрат і невиконаної місії. У мирному житті очевидни-
ми були труднощі соціальної адаптації військових які проходили службу в  
Афганістані. Ці труднощі виявлялися у проблемах із працевлаштуванням «аф-
ганців», їх морально-психологічних травмах, а також у загостренні криміноген-
ної ситуації в суспільстві із-за появи великої кількості колишніх учасників бо-
йових дій, які були соціально не адаптованими й шукали можливості реалі- 
зувати себе у мирному житті й здобути засоби для існування злочинним шля-
хом. Комерціалізація житті, поява приватного підприємництва на межі законно-
сті створили сприятливе середовище для реалізації колишніми військовими-
»афганцями» себе у організованих злочинних формуваннях, зайнятті рекетом та 
іншою злочинною діяльністю. Поява організованих злочинних угруповань, які 
швидко набирали чисельності, дисциплінованості й матеріального ґрунту мала 
наслідком швидку втрату правоохоронними органами суспільного авторитету, 
виникали сумніви у їх ефективності, підозра в тотальній корумпованості та ін-
ших моральних вадах. Тому наслідки масового повернення із армії воїнів-
інтернаціоналістів значно підірвало суспільний авторитет силових структур. 

На цьому фоні хоча і доволі глухо, але цілком зрозуміло для суспільства 
звучали заклики і конкретні соціальні дії, якими закладався фундамент форму-
вання української національної армії. Логічно, В. Даниленко звернув увагу на 
ключовий мотив для позитивного сприйняття ідею формування української ар-
мії суспільством, який полягав у вимогах служби українських призовників на 
території України. Участь армії СРСР у війні в Афганістані створила для такої 
позиції суспільства України щодо формування національної армії. 

Важливим є дослідження місця у процесах активізації громадсько-політич- 
ного життя в УРСР на схилі існування радянської системи робітничого руху, 
особливо шахтарського. Фактично, цим рухом було визначено майбутню енер-
гетичну стратегію України вже у період незалежності, а також регіональні осо-
бливості нашої держави, особливе значення в державному будівництві й суспі-
льно-політичному житті Донбасу. Депресивний характер вугільної промисло- 
вості України був очевидний вже у радянські часи і цим були обумовлені скла-
дні умови праці й соціального забезпечення працівників вугільної промислово-
сті. Водночас, багатим фактажем, який наведено і проаналізовано в роботі В. 
Даниленка, продемонстровано надзвичайно високий ступінь організованості 
шахтарів, а також їхньої солідарності й принциповості у виборюванні своїх ін-
тересів. Економічні труднощі вугільної галузі в Україні були на фоні залежності 
енергетики від вуглеводнів, які постачалися із Росії. Тому Україна опинилася в 
роки незалежності перед проблемою забезпечення умов для функціонування 
вугільної галузі, не маючи можливості для її реформування у складних еконо-
мічних умовах, а також перед неможливістю в короткий період перейти на ви-
користання у більшості вітчизняного вугілля в якості палива. Тому витоки осо-
бливого становища й політичної позиції, яку в роки незалежності займав 
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Донбас, слід шукати саме у подіях на схилі радянської епохи й організованих 
шахтарських страйках. Автор дослідження акцентує значну увагу на аналізі ви-
мог, еволюції їх характеру і методів боротьби шахтарів, а також доволі слушно 
зазначає на вирішальному значенні цього руху в усуненні керівної політичної 
ролі правлячої партії, заміні регіонального керівництва, що закладало переду-
мови для місцевого патріотизму представників Донбасу із якого брали свої ви-
токи у подальшому сепаратистські тенденції. 

Доволі багато уваги автором було надано важливому епізоду новітньої істо-
рії України-голодуванню студентів у жовтня 1990 р., яке увійшло в історію під 
назвою «Революція на граніті». В. Даниленко у своїй роботі розкриває дуже де-
тально хронологію подій [4, с. 201–207], що на нашу думку є слушним, оскільки 
ці події стали точкою неповернення, за якою існування радянської системи ста-
ло неможливим. Із цією акцією студентів відбулося народження громадянсько-
го суспільства і студенти продемонстрували, що вони здатні на організований 
опір системі, а суспільство, стимульоване студентськими акціями, здатне впли-
вати на владу, змінювати її очільників й добиватися того, що влада ішла йому 
на поступки під потужним громадським тиском. Фактично, автором досліджен-
ня було подано анатомію народження українського громадянського суспільства 
із доволі детальним аналізом на ґрунтовній фактологічній базі процесу форму-
вання альтернативних і опозиційній правлячій КПРС і її сателітам організацій. 

У своїй роботі В. Даниленко здійснив спробу подати процес становлення в 
Україні багатопартійної системи у структурному розрізі. Проте, він доволі вірно 
відзначив, це доволі складно зробити, оскільки політичні організації цього пері-
оду були доволі нестійкими утвореннями, не маючи матеріальної бази, розви-
нутої ідеологій й кадрових напрацювань. У цих складових партійного будівниц-
тва опозиційні організації цілковито програвали правлячій партії. Проте, нові 
політичні організації мали підвищений інтерес у суспільстві до себе як до чо-
гось нового й альтернативного, оскільки суспільство за роки «застою» втомило-
ся від одноманіття й був явний запит на більш яскравий політичний ландшафт. 
Аналіз матеріальної бази діяльності альтернативних і опозиційних до правлячої 
партії та її сателітів структур має стати напрямком подальших досліджень про-
блематики періоду Перебудови в Україні. 

У дослідженні епохи перетворень значну увагу присвячено аналізу трансфо-
рмаційних процесів у культурному житті українського суспільства. Фактично, 
протягом доволі нетривалого часу відбувся радикальний злам культурної пара-
дигми суспільства який потребує ґрунтовного міждисциплінарного аналізу. 

Особливо слід відзначити належну увагу, яку автором надано проблемі від-
родження історичної пам’яті в УРСР у роки Перебудови. Блокування радянсь-
кою системою можливостей для більш глибокого пізнання історичного минуло-
го відбувалося протягом десятиліть паралельно із стимулюванням інтересу до 
історії, щоправда у заідеологізованому ключі. На ідеологічному значенні істо-
ричної науки в радянський період було окремо наголошено в роботі В. Даниле-
нка, оскільки історією мало бути виховано специфічну соціальну спільноту-
радянський народ із доволі обмеженою історичною пам’яттю. Проте, як випли-
ває із результатів дослідження автора, відкриття можливості для всебічного і 
об’єктивного пізнання і вивчення історичного минулого українського народу на 
фоні стимульованого офіційною пропагандою інтересу до вивчення історії, да-
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ло результатом прагнення широкими масами, особливо молоді, до пізнання іс-
торичного минулого. Власне, таким чином відбувалося усвідомлення історич-
ності українського народу, його права на державне самовизначення. Тому ціл-
ком логічним була увага автора дослідження до діяльності Інституту історії 
України Академії Наук й відкриття ним прихованих сторінок української історії 
[4, с. 152–154]. Український народ, маючи змогу пізнавати своє минуле, отри-
мав також і можливість для розуміння наявності у нього права на альтернативне 
майбутнє тому, яке нав’язувала офіційна ідеологія. 

Увага автора дослідження до релігійної сфери є цілком виправданою зважа-
ючи на роль яку вона відігравала у суспільному житті тоталітарної системи тра-
диційно, будучи успадкованою від часів Російської імперії. Не зважаючи на ате-
їзм як ключову складову панівної ідеології, в СРСР Російська православна 
церква особливо після завершення Другої світової війни стала опорою режиму 
й логічним доповненням його пропагандивної й репресивної системи. Тради-
ційне російське православ’я забезпечувало умови для тотального контролю за 
всіма сферами життя людини, а ступінь релігійності суспільства традиційно пі-
двищувався в умовах погіршення соціально-економічного становища в країні й 
зростання соціальної напруги у суспільстві. Автором дослідження доволі розло-
го було розкрито процес трансформації радянської економіки від стану «за-
стою» до занепаду, який мала передбачити і недопустити політика Перебудови. 
Проте, радянська економіка не мала змоги вже забезпечувати необхідну матері-
альну базу для централізованого розподілу соціальних благ, а це підмивало ос-
нови соціалістичної ідеології. Адже радянська соціалістична ідеологія передба-
чала високий рівень соціального захисту і забезпечення. Тому із зростанням 
дефіциту, нестачі елементарних продуктів харчування і побуту в суспільстві 
стрімко наростала тривога, зневіра й апатія, невпевненість у завтрашньому дні. 
Тому релігія мала виконати роль провідника надії в суспільстві й, водночас, по-
слаблювати тривожні настрої й соціальну напругу загалом. В. Даниленко розк-
рито процес переходу радянської політики щодо релігії від нейтралітету застій-
ного періоду до послаблення ідеологічного контролю і навіть до демонстрації 
симпатії представників влади і партійного апарату до релігійності, що перерос-
тало у співпрацю партійних, силових структур і РПЦ проти Української греко-
католицької церкви і українського народу [4, с. 182]. 

Водночас, головним об’єктом дослідження процесу релігійного ренесансу в 
УРСР у дослідженні В. Даниленка була ситуація, коли процеси трансформації 
релігійної ситуації фактично вийшов із-під контролю партійних органів й спец-
служб. Активно виходить із стану підпілля уніатська церква, відроджується 
Українська православна автокефальна церква, а також розгортають свою діяль-
ність численні протестантські релігійні громади. Увага автора до релігійного 
ренесансу у період Перебудови має надзвичайну актуальність зважаючи на ни-
нішні процеси у середовищі вірних православного обряду. Протягом усього пе-
ріоду незалежності України в середовищі православних вірян відчувалась пос-
тійна напруга й боротьба за їхні душі кількох конфесій. Фактично, ця боротьба 
перетворила Україну на поле протистояння між традиційною Російською пра-
вославною церквою, котра була провідником імперської ідеології, й природне 
прагнення українства в контексті його національного самовизначення і до релі-
гійного самовизначення. Патріарх Української православної церкви Філарет по-
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стійно відзначав, що не можлива істинно незалежна держава без власної право-
славної церкви. Тому релігійний ренесанс в Україні отримав свою специфічну 
форму, яка виявилась у відродженні традиційного для Росії інструменту імпер-
ського впливу на українське суспільство. Не дарма більшість парафій РПЦ на 
території України у радянські часи знаходилися у західних областях, що було 
обумовлено як необхідністю протидії можливим проявам вірності населення 
уніатській релігійній традиції, так і потребі систематично здійснювати імперсь-
кий вплив на свідомість місцевого населення. В умовах відродження релігійно-
го життя в Україні мала сформуватися соціальна ситуація для становлення пра-
вославної традиції на національній основі. Багатий фактичний матеріал, 
викладений автором дослідження, дає змогу в повному обсязі осягнути складні 
релігійні процеси в Україні перебудовних років, які були доволі чітким відо-
браженням соціальних перетворень радянізованого суспільства. Авторові слід 
було звернути також більшу увагу на позицію в релігійному питанні політичних 
структур які виникали як альтернативні й опозиційні до правлячої партії. Адже 
у середовищі цих організацій й серед їх симпатиків були численні вірні як пра-
вославної так і уніатської традиції і саме останні були тією критичною масою в 
суспільстві, котра зайняла непримиренну позицію щодо питання незалежності 
України. Вірно відзначено, що від початку активізації релігійного відродження 
в Україні активізація розгорнулась в західних областях УРСР, а звідти поширю-
валась на інші регіони республіки. В західних областях, де було після Другої 
світової війни розгромлено уніатську церкву, гостро постало питання переходу 
парафій РПЦ до нових релігійних громад, а саме до уніатської й до автокефаль-
ної православної церков. Тому релігійне питання мало велике значення для по-
літичних утворень виходячи із необхідності збереження єдності сил які були 
опозиційними до правлячої КПРС. 

Робота В. Даниленка доволі структурно розкриває поступовий процес здо-
буття Україною в роки Перебудови міжнародної правосуб’єктності. Відомим 
фактом є, що в СРСР Україна формально мала права суб’єкта міжнародного 
права, проте це було лише формальністю й наявні механізми реалізації прав у 
міжнародних відносинах вона реалізувати не могла. Автор доволі значну увагу 
приділяє питанню міжнародної допомоги для подолання наслідків аварії на Чо-
рнобильській АЕС. Фактично, як показано в роботі В. Даниленка, УРСР стає 
суб’єктом, котрий почав отримувати допомогу із-за кордону без посередницької 
участі СРСР. Цей фактор значно пожвавлював й стимулював політичне життя в 
республіці на демократичних засадах. Фактично, екологічний рух в УРСР став 
тим елементом громадянського суспільства, котрий отримав міжнародне ви-
знання. 

Питання церкви і релігії в УРСР також забезпечувало Україні додаткові мо-
жливості здобувати суб’єктність на міжнародній арені. У роботі В. Даниленка 
значну увагу надано зростаючому інтересу до релігійної ситуації в республіці й 
виходу із підпілля уніатської церкви Святого Престолу. На доволі широкому 
фактичному матеріалі розкрито також участь в церковному житті в УРСР Укра-
їнської автокефальної православної церкви, котра діяла в українській діаспорі. 
Український національно-демократичний рух, який тільки зароджувався у пе-
ребудовні роки, також активно налагоджував міжнародну співпрацю і численні 
її факти представлено у роботі В. Даниленка [4, с. 121]. Як зазначено в роботі, 
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український національно-демократичний рух активно встановлював зв’язки і 
координував свою діяльність із аналогічними рухами інших республік й інших 
країн, котрі боролися за повалення про радянських режимів. Таким чином, 
український рух набував вміння й механізмів здійснювати міжнародну спів- 
працю. 

Зрештою, кочовою була роль української діаспори у набутті Україною меха-
нізму здійснення міжнародної суб’єктності. Участь української діаспори у сприя- 
нні розбудові українського національно-демократичного руху відзначає у своїй 
роботі В. Даниленка. 

Висновки. Отже, В. Даниленку в рамках його комплексного дослідження 
вдалося розкрити основні структурні зрушення в українському суспільстві й 
державному механізмі Українського РСР у роки Перебудови. Відповідно, вда-
лося також цілком логічно визначити основні тенденції формування української 
суспільної системи в роки незалежності, економічної системи і державного ме-
ханізму. У своєму дослідженні автором було вдало систематизовано багатий 
фактичний матеріал й обрано логічну структуру монографії яка дозволила розк-
рити різні грані складних системних трансформацій в Україні. На нашу думку, 
особливо комплексно й системно висвітлено економічні й соціальні трансфор-
мації, становлення системи громадянського суспільства як необхідної і най-
більш складної ланки формування новітнього українського суспільства. Це дало 
змогу авторові дослідження доволі повно й структурно розкрити становлення 
системи багатопартійності, її характер. Відповідно, В. Даниленко цілком логіч-
но показав яким чином система громадянського суспільства, закладена в роки 
Перебудови дала імпульс для формування політичної системи України періоду 
незалежності. 

На основі дослідження В. Даниленка можливим є дослідження конкретних, 
актуалізованих у його роботі, сфер дослідження, а такими трансформація суспі-
льної свідомості в Україні. 
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