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партійно-бюрократичної номенклатури та утвердження диктаторської влади Й. Сталіна, що 

супроводжувався масовими репресіями; проаналізувати зміст Конституцію СРСР 1936 р.; проаналізувати 

зміни у масовій психології та свідомості населення.  
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Хід уроку 

1. Суспільно-економічне становище народних мас 

1.1. Конституція УРСР 1937 р.  

Нова Конституція СРСР, що дістала назву "сталінської", була прийнята Надзвичайним VII з'їздом Рад 

СРСР, що відбувся 25 листопада—5 грудня 1936 р. у Москві. "Союз Радянських Соціалістичних 

Республік, — проголошувалось у ст.1 Конституції, — є соціалістичною державою робітників і селян". У 

ст.3 Конституції говорилося, що "вся влада в СРСР належить трудящим міста і села в особі Рад депутатів 

трудящих". У Конституції вказувалось, що "економічну основу СРСР становить соціальна система 

господарства і соціалістична власність на засоби і знаряддя виробництва".  

Відповідно і на основі Конституції СРСР були розроблені і схвалені конституції союзних республік, у 

тому числі і УСРР. 13 липня 1936 р. ЦВК Рад Української РСР створив Конституційну комісію для 

підготовки нової Конституції Республіки. До її складу ввійшли Затонський, Косіор, Любченко, 

Петровський, Постишев, Чубар, Якір. (всього 31 чол.) З січня 1937 р. Надзвичайний XIV Всеукраїнський 

з'їзд Рад затвердив Конституцію — Основний Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. 

Нова Конституція УРСР зафіксувала, що з метою здійснення союзними республіками взаємодопомоги по 

лінії економічної і політичної, рівно як по лінії оборони, Українська Радянська Соціалістична Республіка 

добровільно об'єдналась з іншими рівноправними Радянськими Соціалістичними Республіками. Нова 

Конституція УРСР сприйняла всі основні положення Конституції СРСР, які визначали принципи 

суспільного і державного ладу, права і обов'язки громадян, і, відповідно до союзної Конституції, 

законодавчо закріпляла тезу про перемогу соціалізму в республіці.  

Конституція СРСР і конституції союзних республік формально робили значний крок уперед у 

демократизації країни, у розширенні прав і свобод громадян. Але проголошені Конституцією норми 

розійшлися з репресивно-бюрократичною практикою, репресивним режимом сталінщини. Слово ввійшло 

у пряму суперечність з ділом, з практикою.  

Але як Конституція СРСР, так і Конституція УРСР, проголосивши права і свободи громадян, не 

забезпечили можливостей реалізації їх на практиці. Вибори рад, що проводились під диктатом 

партапарату на безальтернативній основі, перетворювались на пусту формальність і не допускали 

справжнього волевиявлення народу. Проголошувалась недоторканість особи і житла, неможливість 

ув'язнення без суду, а на практиці проводились масові арешти і розстріли, численні позасудові репресії. 

Прокламувалась рівноправність громадян, а селяни, як і раніше, не мали паспортів і не могли за своїм 

бажанням змінити місце проживання, тобто фактично були прикріплені до землі.  

12 грудня 1937 р. на основі нової Конституції відбулися перші вибори до Верховної Ради СРСР, які 

проходили під знаком блоку комуністів і безпартійних і під прямим контролем та диктатом партійного 

апарату. У них взяли участь 96,8% загальної кількості виборців. За кандидатів блоку комуністів і 

безпартійних до Ради Союзу було подано 98,6% голосів, при виборах до Ради Національностей — 97,8%. 

Від УРСР до Верховної Ради СРСР було обрано 127 депутатів.  

26 червня 1938 р. були проведені вибори до Верховної Ради УРСР, в яких взяли участь 99,6% загальної 

кількості виборців, з яких 99,5% проголосували за кандидатів блоку комуністів і безпартійних. До 

Верховної Ради УРСР було обрано 304 депутати.  



Перша сесія Верховної Ради УРСР відбулася 25-28 липня 1938 р. Головою Верховної Ради Української 

РСР сесія обрала М.Бурмистенка, заступниками голови — О.Корнійчука і П.Радченка. Було обрано 

Президію Верховної Ради УРСР на чолі з Л.Корнійцем. Верховна Рада утворила уряд республіки — Раду 

Народних Комісарів. Головою було затверджено Д.Коротченка. 24 грудня 1939 р. відбулися вибори до 

місцевих Рад депутатів трудящих. В Україні до місцевих Рад було обрано 232 тис. депутатів. 

1.2.Зміни чисельності і соціальної структури населення  

За 1929 – 1940 рр. в УСРР, як і в усьому СРСР, відбувалися великі зміни в чисельності і соціальній 

структурі населення. Форсована індустріалізація і прискорена примусова колективізація, 

„розкуркулення”, фактично розорення й адміністративне виселення у віддалені місця багатьох селян, 

голод 1932 – 1933 рр., жорстокі репресії, які посилилися наприкінці 1920-х – у 1930-х роках привели до 

значного зменшення чисельності населення. Якщо зважати, що за час масового розкуркулювання у 1930 

– першій половині 1931 рр. близько 100 тис. сімей було депортовано з України, що становило не менше 

600 тис. чол., та приблизно стільки ж розкуркулених, але не виселених, побоюючись подальших репресій, 

втекло з України в інші республіки, понад 5 млн. чол. становили втрати голодних років 1932 – 1933 рр. 

та були сотні тисяч розстріляних і відправлених в ГУЛАГ, то можна цілком допустити, що з 1929 р. – 

року „великого перелому” – до початку Другої світової війни в 1939 р. Україна втратила 7-8 млн. чол. 

населення. 

Радикальних змін зазнав також соціальний склад населення. Передусім, у зв’язку з прискореною 

індустріалізацією в УСРР різко зросла кількість робітників і службовців: з 2322 тис. чол. наприкінці 1928 

р. до 6578 тис. у 1940 р., тобто у 2,8 рази, в тому числі робітників – відповідно з 1774 тис. до 4610 тис. (у 

2,6 рази). Важливим наслідком індустріалізації була ліквідація безробіття. Якщо навесні 1929 р. ще було 

понад 300 тис. безробітних, то на кінець 1930 р. їх не стало зовсім. Зникли такі категорії людей, як 

наймити в сільському господарстві і робітники в приватних підприємствах. З’явилася нова категорія – 

робітники МТС, яких у 1940 р. налічувалося 97 тис. Крім того, в радгоспах працювали 303 тис. чол. 

колгоспників, зайнятих у громадському господарстві колгоспів, налічувалося в 1940 р. 5854 тис. чол. 

проти 246 тис. наприкінці 1928 р. Суцільна колективізація і масове розкуркулювання привели до 

ліквідації селян-одноосібників, які мали свою землю і вели самостійне господарство. Це справляло дуже 

негативний вплив на розвиток сільського господарства і всієї економіки. Всього в Україні у 1940 р. 

робітників, службовців і колгоспників, налічувалось 12432 тис. чол. У 1930-х роках не стало непманів, 

приватників-торговців, куркулів. У зв’язку зі швидким зростанням чисельності робітників і службовців 

частка міського населення зросла з 19,6% наприкінці 1928 р. до 37,2% у 1940 р., а кількість сільського 

населення зменшилася з 80,4 до 62,8%. При цьому кількість українців серед міських жителів зросла у 

1939 р. до 58% проти 33% у 1926 р.  

Дедалі ширше залучалися до роботи на підприємствах, в організаціях та установах, до громадського 

життя жінки. Якщо в 1928 р. серед робітників і службовців налічувалось 487 тис. жінок, або 21% до їх 

загальної кількості, то в 1940 р. – 2412 тис., або 37%. Ще більше жінок працювало в колгоспах. 

Отже, в 1930-х роках в Україні було повністю ліквідовано так звані експлуататорські класи, набагато 

зросла чисельність робітників і службовців, на селі більшість становили колгоспники, з’явилася нова 

радянська інтелігенція. Тоталітарна система, одноособова влада Сталіна справили надзвичайно 

шкідливий вплив на соціальну структуру суспільства. Насамперед, було репресовано багато селян, 

спеціалістів сільського господарства, учених, працівників літератури, мистецтва і культури, керівних 

державних, партійних і військових діячів.  

Одночасно з цим, поряд із робітниками, службовцями і колгоспниками, були мільйони людей, які 

виконували примусову працю. Це були численні в'язні, які перебували у так званих виправно-трудових 

таборах (система ГУЛАГу), селяни, що жили в спецпоселеннях, та інші репресовані, примусово 

переселені у малозаселені, з суворим кліматом місцевості далекої Півночі, Сибіру, Казахстану. Всі 

позбавлені, здебільшого незаконно, волі люди працювали на найважчих роботах — на лісорозробках, 

добуванні золота, у шахтах і рудниках, на будовах, — були приречені фактично на рабську працю, 

нелюдські знущання і більшість з них — на смерть.  

2. Матеріальне забезпечення населення.  

Зниження реальних доходів, непомірне викачування з села коштів, "данини", відмовлення від твердого 

червінця, інфляція та емісія грошей, збільшення податків та примусове розміщення державних позик, 

карткова система розподілу хліба та інших продуктів, згортання торгівлі і товарний голод зумовили 

значне погіршення матеріального добробуту народу у 1930-х роках. Населення у цілому стало 

харчуватися гірше, ніж у період непу, і значно гірше, ніж у 1913 р. З осені 1928 р. до 1935 р. існувала 

карткова система, після її скасування у 1935-1940 рр. справа покращилася, але була далекою від бажаної. 



Так, якщо в 1913 р. душове споживання м'яса становило 29 кг, то в 1940 р. — 15- 20 кг., молока — 

відповідно 154 і 90 кг. Якщо в 1920-ті роки селяни харчувалися краще міських жителів, то після 

страшного голоду 1932-1933 рр. і в другій половині 1930-х років село харчувалося значно гірше міста.  

Через недостатнє виділення коштів для розвитку легкої промисловості протягом 1930-х років існувала 

повсюдна нестача найнеобхідніших товарів широкого вжитку — одягу, взуття, меблів тощо. Черги за 

найнеобхіднішими товарами стали звичайним побутовим явищем у радянській країні.  

У ході індустріалізації в роки довоєнних п'ятирічок одночасно з будівництвом нових і реконструкцією 

старих підприємств швидко зростала кількість робітників і службовців, збільшувалася чисельність 

міського населення, а це вимагало дедалі більшої кількості житла. Житлове будівництво велося у Києві, 

Харкові, Дніпропетровську, Одесі та інших промислових центрах, виростали нові житлові квартали, 

з'являлися нові міста і селища міського типу. Лише за роки другої п'ятирічки в Україні із селищ і сіл 

виросли 77 нових міст, а із сіл — 285 селищ міського типу. З 1929 р. по 1941 р. у республіці державні та 

кооперативні підприємства і організації збудували понад 16 млн. кв.м. житлової площі, робітники і 

службовці за власний рахунок—4,2 млн. кв.м. колгоспи, колгоспники та інші сільські жителі спорудили 

15,5 млн. кв.м.  

Але житлове будівництво дуже відставало від потреб, від швидкого зростання чисельності міського 

населення. Розвивалося, хоча далеко недостатньо, міське комунальне господарство, поліпшувався 

благоустрій міст і сіл. У 1940 р. в республіці в 137 містах, проти 55 в 1913 р., працював водогін, кількість 

міст із каналізацією збільшилося з 15 до 46, зросла кількість квартир з центральним опаленням, почалася 

їх газифікація, розширювалося трамвайне сполучення, виникли перші тролейбусні лінії. У 1940 р. 

тролейбуси уже діяли в чотирьох містах—Києві, Харкові, Донецьку і Чернівцях. Проводилося озеленення 

міст, створювалися парки, сади, сквери, зелені зони відпочинку.  

Серйозні зрушення у 1930-ті роки відбулися у медичному обслуговуванні населення. Збільшувалися 

асигнування на потреби медицини, розширювалася мережа лікувальних і оздоровчих закладів. Лікарів у 

1940 р. було 35,5 тис., або в 5 разів більше, ніж до революції, середнього медичного персоналу -102 тис. 

проти 12 тис. у 1913 р. Кількість лікарняних ліжок збільшилася з 47,7 тис. до революції до 161 тис. у 1940 

р., на 10 тис. чол. населення у 1913 р. їх було 13,6, у 1940 р. — 37,7. Збільшувалася мережа пологових 

будинків, дитячих садків та ясел. Жіночих консультацій, дитячих поліклінік і амбулаторій у 1940 р. 

налічувалося 1,8 тис., дитячих садків — 3,4 тис. Напередодні війни в республіці діяли 517 санаторіїв, 237 

будинків відпочинку. Але якість медичного обслуговування залишалася низькою.  

3. Формування партійно-бюрократичної номенклатури.  

Внутріпартійне життя дедалі більше втрачало ознаки демократії. ЦК РКП(б) розглядав і затверджував 

кандидатури на найважливіші посади у периферійних органах партії. Це явище дістало назву 

«призначенства» і стало визначальним у партійній і радянській кадровій політиці. За Конституцією, 

носієм диктатури була система Рад, хоча насправді диктатуру здійснювала партія, а точніше її керівне 

ядро — ЦК РКП(б) і конкретно — Й. Сталін. Більшовики створили тоталітарний політичний режим, який 

уособлював владу партійної олігархії. Боротьба за владу у 1923-1929 рр. закінчилася перемогою Й. 

Сталіна, який досяг необмеженої влади в партії і державі. Саме в цей час було сформовано 

адміністративно-командний апарат. Члени політбюро на чолі з Й. Сталіним, партійні керівники, державні 

службовці і співробітники ОДГІУ-НКДБ становили розгалужену і привілейовану групу суспільства — 

номенклатуру. 

Рядові працівники органів влади становили прошарок службовців, до яких було віднесено й 

інтелігенцію. Радянська інтелігенція формувалася за рахунок представників робітників та селян і перед 

війною склала майже 2 млн осіб. 

4. Масові репресії та «великий терор.  

Значну частішу населення становили в'язні. До карних злочинців за правління Й. Сталіна додалися 

політичні в'язні та спецпоселенці. Сталін розумів, що коренізація призвела до зростання самосвідомості 

українців, частина комуністів з симпатією ставилася до українського народу, а це могло послабити вплив 

центру на цей регіон. Тому масові репресії було започатковано саме в Україні, і першими, хто зазнав 

переслідувань і репресій, були представники старшого покоління української інтелігенції. Згодом під 

горнило репресій і переслідувань потрапили практично всі верстви населення.  

Р е п р е с і ї — каральні заходи і покарання населення державними органами безпеки і внутрішніх 

справ в тоталітарному суспільстві.  

Наступна хвиля репресій розпочалася після XVII з'їзду ВКП (б) (січень 1934 р.), на якому 270 делегатів 

(старих комуністів) голосували проти кандидатури Й. Сталіна на пост генсека, підтримавши С. Кірова.  



Після загадкового вбивства С. Кірова 1 грудня 1934 р. почалася наступна хвиля боротьби з «ворогами 

народу». Пленум ЦК ВКП(б) 1937 р. започаткував так звану «Велику чистку» 1937-1938 рр., яка охопила 

цього разу мало не увесь СРСР. Протягом чотирьох місяців за наказом № 00447 НКВС СРСР було 

репресовано понад 269 тисяч «ворогів народу». Щодо ув'язнених застосовувалися тортури, і люди дуже 

часто обмовляли себе, близьких, знайомих. Із 62 членів ЦК КП(б)У в 1937 р. 56 були звинувачені у 

ворожій діяльності, з 11 членів політбюро ЦК КП(б)У репресовано 10, з 5 кандидатів у члени політбюро 

— 4, всі 9 членів оргбюро ЦК КП(б)У загинули.  

Із кінця 1938 р. хвиля масових репресій починає спадати. 1939 р. відбувся XVIII з'їзд ВКП(б), який 

засвідчив, що старі партійні кадри практично знищені, а ставати в опозицію до Сталіна вже більше ніхто 

не наважувався.  
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Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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