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«КУКУРУДЗЯНА ЕПОПЕЯ» НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі питання розвитку аграрного сектора дуже 

актуальне в нашій державі. Тема статті дає можливість проаналізувавши 
досвід років «хрущовської відлиги» запобігти негативним явищам у 
сільському господарстві на сучасному етапі. 

Період з 1953 по 1964 рр. увійшов в історію України під назвою 
«хрущовська відлига». Це був час, коли країно керував Микита Сергійович 
Хрущов. З його ім’ям були пов’язані важливі, хоча не завжди вдалі зміни в 
суспільному та в економічному житті країни. Сюди можна віднести і 
аграрну реформу. Однією із складових реформи було розширення посівів 
кукурудзи, яка за короткий час перетворилась на «культову» рослину кінця 
50-х – початку 60-х рр.  

М. Хрущов зазначав: «Кукурудза – товариші, це танк який дасть 
можливості брати бар’єр, перемагати труднощі на шляху до створення 
достатку продуктів для нашого народу» [1, c. 38]. 

У 1950 р. посіви кукурудзи займали в Україні приблизно 9% 
посівних площ, в 1958 р. вже 19,6%. За цей час виробництво кормових 
культур набагато розширилось. На Херсонщині за роки соціалістичного 
будівництва в структурі посівних площ області значно зменшилася питома 
вага зернових за рахунок зростання посівних площ під технічними та, 
особливо, кормовими, а саме кукурудзи. Посіви кукурудзи в Одеській 
області на 1955 р. становили понад півмільйона гектарів, що вдвоє 
перевищувало площі, зайняті під цією культурою в 1954 році. В 1955 р. 
незважаючи на важкі погодні умови, колгоспи Одещини заготували силосу 
на 105 тисяч тонн більше, ніж в 1953 році. Питома вага сортових посівів 
зернових культур в колгоспах і радгоспах всього по Миколаївській області 
в 1953 р. склала – 99,3%, в 1955 р – 91,4%, в 1958 р. – 99%, в 1959 р. – 
99,5% в 1960 р. – 96,1% [3, c. 15]. 
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Для збільшення врожаю колгоспи удобрювали землі. Наприклад, у 
колгоспі «Жовтневі Сходи» для отримання в 1959 р. 45 центнерів з гектара 
врожаю кукурудзи, ланки вивезли на кожен гектар по 10 тонн гною, 
заготовили мінеральних добрив, попелу та пташиного посліду для 
підживлення рослин, підготували 4 культиватори з рослино-
підживлювачами, переобладнали сівалки для ущільненого посіву [5, c. 47]. 

Починаючи з 1958 р., у сільськогосподарському виробництві почався 
спад. В період з 1950 по 1958 рр. обсяг валової продукції сільського 
господарства України зріс на 65%, то з 1958 до 1964 р. – лише на 3%. 
Однак спроба привчити українських селян до запозиченої з Америки 
«королеви полів» увінчалася лише помірним успіхом. У 1961 році 
одержано непоганий урожай. Але 1963 рік через посуху виявився 
надзвичайно неврожайним. Щоб зняти гостру хлібну проблему, людей 
стали привчати до специфічного смаку хліба, що мав значну домішку 
кукурудзяного борошна. Цього року Радянський Союз уперше закупив 
зерно за кордоном [4, c. 45]. 

На ефективність даної програми вплинули характерні для партійно-
державної номенклатури методи її реалізації: повсюдне розширення 
посівних площ під кукурудзу за рахунок скорочення традиційних культур, 
причому без врахування кліматичних умов різних районів. Саме в цей 
період починають проявлятися такі «парадокси» особистості 
М. С. Хрущова, як гальма старого мислення, відсутність економічної 
культури, егоцентризм, нетерпіння, характерне для більшовизму бажання 
досягти результатів максимально швидко і з найменшими витратами. 
Одержаний результат був абсолютно непропорційний затраченим 
зусиллям і ресурсам. Кукурудзяна надпрограма не тільки не вирішила 
зернову проблему, а й знову продемонструвала українському селянству, 
що командно-адміністративна система, як і в сталінські часи, була єдиним 
реальним хазяїном на їхній землі. Таким чином, в результаті аграрних 
експериментів сільське господарство опинилося в стані серйозної кризи: 
наприклад, за період 1960–1964 років сільськогосподарське виробництво 
збільшилося всього на 11%, а середньорічний приріст аграрний продукції 
склав +1,5–2% [2, c. 60]. 

Результати «кукурудзяної епопеї» виявилися більш ніж скромними. 
Продовольча проблема залишилася невирішеною. Хрущовські 
надпрограми призвели до втрати ритмічного розвитку економіки 
республіки, нераціонального використання значних матеріальних та 
людських ресурсів, суттєвого підриву потенціалу народного господарства, 
закріплення пріоритетності екстенсивних форм господарювання. 

Кукурудза не стала «королевою полів», основою підйому 
тваринництва. Її насильницьке впровадження лягло тягарем на селянські 
плечі. Позбавлене раціоналізму господарювання зруйнувало оптимальну 
структуру сівозмін, ставши на заваді підвищенню ефективності сільського 
господарства. 
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СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ КІНЕМАТОГРАФ 

 
Кінематограф – відносно новий вид мистецтва. Його історія, в 

порівнянні з тисячолітньою історією музики, живопису, театру, дуже 
коротка. Але це не заважає кіно залишатися вже протягом кількох десятків 
років наймасовішим видом мистецтва. 

Італійський режисер Бернардо Бертолуччі писав: «Люди приходять в 
кіно, щоб розділити одну й ту ж мрію» [1, c. 45]. Актори німого кіно, які 
одним поглядом могли примусити ридати або невпинно сміятися, розкішна 
магія чорно-білих кінострічок і «золота епоха» Голлівуду. Сьогодні все це 
у далекому минулому. Режисери-бунтарі, арт-хаусні фільми і відверте 
європейське кіно – реалії наших днів, які заслуговують на повагу та 
захоплення.  

Сучасне кіно – це швидка зміна кольорових картинок, яка часто стає 
одноманітною, зникає будь-яка зацікавленість [5, c. 23]. Та чи не втратив 
душу кінематограф XXI ст. у гонитві за спецефектами і сенсаційними 
сценаріями, чи не перетворився із геніального виду мистецтва на конвеєр 
бездарності?  

З часу появи кінематографу постало питання якісної оцінки фільмів і 
роботи окремих членів знімальної групи. Адже всі фільми спочатку 
перебувають у різних умовах: одні широко розрекламовані і заанонсовані, 
а у інших навіть не виготовляється якісних афіш; одні фільми блискучі 
іменами зірок з афіші – інші робляться початківцями кінематографістами, 
яким не по кишені запрошення зірки. Аби вирішити зазначених проблем 
оцінки кіно, у світі регулярно проводиться безліч кінофестивалів, 


