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М.С. ХРУЩОВ – ШЛЯХ ДО ВЛАДИ 
 
Криза сталінського уряду почалася ще до того, як помер 

Й.В. Сталін.  Усе більш ускладнювалися економічні проблеми. 
П'ятирічний план 1951- 1955 років був представлений країні з 
запізненням майже на 2 роки. Глибокий занепад села викликав у 
народу побоювання нового голоду. Ізоляція від всіх інших країн 
світу і манія таємності заморожували науковий і технологічний 
прогрес. 

XIX з'їзд партії був останнім прижиттєвим з'їздом Й.В. 
Сталіна. Тут він  планував обговорити програму переходу до 
комунізму. Але сам факт, що з'їзд відбувся майже через 13 років 
після XVIII з'їзду ВКП (б), говорить багато про що. На з'їзді 
багато уваги було приділено питанням зміцнення дисципліни в 
партії. Зріла чергова, третя, після 1928 і 1937 років хвиля 
чищення партії, хвиля розправ. 

Але намірам Й. Сталіна не призначено було збутися. 5 
березня 1953 р. він помер. Після смерті Й.В. Сталіна на чолі 
КПРС стала президія ЦК, у котру увійшли найближчі соратники 
вождя: Г. Маленков, Л. Берія, В. Молотов, К. Ворошилов, М. 
Хрущов, М. Булганін, Л. Каганович, А. Мікоян, Сабурів, М. 
Первухін. Г. Маленков став Головою Ради Міністрів, а його 
заступниками були призначені Л. Берія, В. Молотов, М. Булганін 
і Л. Каганович. Головою Президії Верховної Ради СРСР став К. 
Ворошилов. Л. Берія одержав посаду міністра внутрішніх справ, 
В. Молотов повернувся до керівництва Міністерством 
закордонних справ, а М. Булганін залишився міністром оборони. 
Його заступниками були призначені видатні Маршали 
Радянського Союзу Г. Жуков і В. Василевський. Це було 
важливо, тому що цих людей шанував і поважав весь радянський 
народ і його Збройні Сили. Остання обставина була надзвичайно 
важливою в сформованій ситуації нестабільності. М.С. Хрущов 
пішов з посади глави партійної організації Москви й очолив 



новий Секретаріат ЦК партії [1, 65]. 
Таким чином, здавалося три чоловіки прийшли до 

керівництва країною:  Г. Маленков, Л. Берія і В. Молотов. Л. 
Берія прагнув одержати популярність. Однак через три місяці він 
був сам обвинувачений у змові з метою установлення своєї 
особистої влади. Жорстокий і цинічний, він був оточений 
загальною ненавистю, головним його прагненням було: 
поставити МВС над партією й урядом. Для зміни положення не 
було іншого шляху, крім рішучої боротьби з Л. Берією і його 
апаратом. Небезпечну роботу зі скинення Л. Берія очолив М.С. 
Хрущов. У грудні 1953 року було повідомлено про судовий 
процес над Л. Берією. 

У вересні 1953 року відбувся Пленум ЦК, на якому 
виступив М.С. Хрущов з доповіддю про стан сільського 
господарства. Це була глибока, але різка доповідь, у якій, крім 
вичерпного аналізу справ у селі, було відзначено, що 1928 рік був 
найкращим у  радянській історії. Саме на цьому Пленумі М. 
Хрущов був обраний Першим секретарем ЦК КПРС, 
повноваження якого прирівнювалися з повноваженням 
Генерального секретаря в роки правління Й. Сталіна [3, 123]. 

Найважливішою політичною подією розглянутого періоду 
правління М. Хрущова був XX з'їзд КПРС, що проходив з 14 по 
25 лютого 1956 р. і був першим після смерті Й. Сталіна. 

У першій частині звітної доповіді М. Хрущов вперше 
оголосив про світову соціалістичну систему. Друга частина 
доповіді була присвячена розпаду колоніальної системи, 
обґрунтуванню “загальної кризи капіталізму”. Головним 
висновком зробленим у доповіді  було те, що альтернативою 
можливій ядерній війні може бути мирне співіснування держав з 
різним суспільним ладом. Відзначалося, що війни не є фатально 
неминучими, але у світі існують сили, здатні порушити цю 
неминучість. Уперше був запропонований реальний вихід з 
глухого кута ядерної конфронтації. 

25 лютого на секретному засіданні М. Хрущов виступив з 
доповіддю “Про культ особи і його наслідки ”. Перший секретар 
сам зважився на цей крок. Головною причиною цього було те, що 
в партії утворилися дві фракції і їхнє зіткнення могло б привести 



до повторення репресій сталінських років. “Не можна було 
допустити їхнього повторення ” – пояснював згодом це сам М. 
Хрущов. Найрішучими противниками цієї доповіді були К. 
Ворошилов, В. Молотов і Л. Каганович. 

Основу “секретної доповіді” складали результати 
розслідування репресій. М. Хрущов детально проаналізував 
методи, за допомогою яких Й. Сталін сконцентрував у своїх 
руках усю владу і підтримував у країні  свій культ. З'їзд був 
вражений почутим. Після доповіді була прийнята коротка 
резолюція, у якій доручалося ново обраному ЦК вжити заходів по 
“подоланню культу особи і ліквідації його наслідків у всіх 
областях”. XX з'їзд змінив усю політичну атмосферу в країні, 
відбувся остаточний розкол в урядовій коаліції. Незважаючи на 
опір сталіністів, “секретна доповідь” була зачитана на відкритих 
зборах, на підприємствах, в установах і у Вузах. Сама брошура з 
доповіддю випущена не була, але матеріали потрапили в 
спецслужби США і були опубліковані. 

Положення  М. Хрущова, як голови Секретаріату ЦК партії, 
восени 1956 року, виявилося під загрозою. Його врятував успіх 
аграрної політики - це відбулося завдяки освоєнню земель, у 
зв'язку з чим, помітно покращилося продовольче постачання міст, 
завдяки XX з'їзду, численним поїздкам по країні та величезному 
авторитеті. Вже на першому засіданні Пленуму ЦК М. Хрущов 
зміг почати наступ на опозицію, було прийнято рішення зняти   
В. Молотова,  Г. Маленкова, Л. Кагановича з усіх посад. Вони не 
були репресовані, а переведені на інші посади, так В. Молотов 
одержав посаду посла в Монголії, Г. Маленков і Л. Каганович – 
посади директорів окремих підприємств (перший – у Казахстані, 
другий – на Уралі). Усі вони залишилися членами партії, що 
неможливо було собі уявити якби при владі був Й. Сталін. 
Одержали підвищення і стали членами і кандидатами в члени 
Президії ЦК ті, хто був на стороні М. Хрущова: О. Бєляєв, Л. 
Брежнєв,  М. Козлов, М. Ігнатов [2, 100]. 

Отже, М. Хрущов завоював необмежену владу в партії і 
державі. Відкривалася чудова перспектива поглибити 
демократизаційні процеси в суспільстві, викрити залишки 
сталінізму. Однак цього не відбулося, що в остаточному підсумку 



відбилося на долі самого М.С. Хрущова. 
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