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Тема: Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр. 

Мета уроку: Визначати хронологічну послідовність головних подій відбудовчого періоду; 

охарактеризувати зовнішньополітичну діяльність; визначати умови та особливості відбудовчих процесі в 

Україні порівняно із загальноєвропейськими варіантами післявоєнної конверсії та відбудови; описувати 

повсякденне життя та визначати зміни, пов'язані з відбудовчими процесами. 

План уроку: 

1. Відбудова та розвиток народного господарства: труднощі та досягнення.  

2. Соціально – економічні та політичні процеси на західноукраїнських землях.  

3. Суперечливий характер суспільного життя.  

Хід уроку 

1. Відбудова та розвиток народного господарства: труднощі та досягнення.  

Процес об’єднання українських земель та формування території України вступив у вирішальну фазу вже 

наприкінці війни. Остаточні контури повоєнних кордонів УРСР сформувалися у процесі українсько-

польського, українсько-чехословацького та українсько-румунського територіальних розмежувань. Їх суть 

полягала у міжнародному юридичному визнанні факту включення протягом 1939 – 1945 рр. Західних 

областей України до складу СРСР.  

Особливо важливим було врегулювання територіального питання з Польщею. 16 серпня 1945 р. – між 

СРСР і Польською Республікою було укладено договір щодо радянсько-польського держкордону. Він 

закріплював рішення Кримської та Потсдамської конференцій, відповідно до яких, кордон мав проходити 

в основному по “лінії Керзона”, з відхиленням на схід (тобто на користь Польщі) 5 – 8 км., а в деяких 

місцях на 17 км.(Немерів – Ялунка) і 30 км.(район Солонія і м. Крилов).  

Остаточно радянсько-польський кордон було розмежовано в 1951р., коли на прохання Польщі відбувся 

обмін прикордонними ділянками, майже однаковими за площею. До Львівської обл. увійшли землі в районі 

м. Кристонополя (Червонограда), а до Польщі відійшла територія довкола Нижніх Устриків Дрогобицької 

області.  

29 червня 1945 р. договір між Чехословаччиною та СРСР було юридично закріплено рішення І з’їзду 

делегатів Народних комітетів Закарпатської України про з’єднання Закарпатської України з УРСР (від 

26.11.1944 р.). 

Радянсько-румунський договір від 10.02.1947 р., юридично закріплював право УРСР на Північну 

Буковину, Хотинщину, Ізмаїльщину в рамках радянсько – румунської угоди від 28.06.1940р.  

В результаті всіх цих змін кордонів, відбулось розширення території УРСР до 603,7 тис. км 2 ., а 

населення збільшилося на 7 млн. чол. Намітились умови для консолідації і розвитку українського народу, 

піднесення його національної свідомості.  

Таким чином, український народ на середину ХХ століття, з деякими територіальними втратами, зміг 

об’єднатися в своїх етнічних кордонах під владою однієї територіальної держави (останнім актом цього 

процесу стало включення у 1954 р. Кримської області до складу УРСР).  

Зовнішньополітична діяльність УРСР.  

27 січня 1944 р. пленум ЦК ВКП(б) розглянув і ухвалив пропозицію РНК СРСР щодо розширення прав 

союзних республік у сфері міжнародних відносин.  

28 січня – 1 лютого 1944 р. Х сесія Верховної Ради СРСР прийняла закон про перетворення Наркомату 

закордонних справ із загальносоюзного на союзно республіканський.  

4 березня 1944 р. Верховна Рада УРСР прийняла закон про утворення Народного Комісаріату 

закордонних справ республіки. Його очолює Д. Мануїльський. Україна невдовзі стає одним із засновників 

і перших членів ООН.  

Боротьба за голоси, а значить і вплив в ООН – одна з головних причин відновлення прав зовнішнього 

представництва України. Крім того, це робилося з метою заспокоєння міжнародної громадської думки, 

мобілізації українського народу на завершення війни і відбудови; нейтралізації національного руху який 

боровся за відродження незалежності України.  

6 травня 1945 р. українська делегація прибула до Сан – Франциско на установчу конференцію ООН.  

На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН Україну обрано до складу Економічної і соціальної ради, в 

1948 – 1949 рр. вона була постійним членом головного органа ООН – Ради безпеки. Українська дипломатія 

у 50 – х рр. працювала у 16 міжнародних організаціях, підписала 60 мирних угод і конвенцій. На 



міжнародній арені Україна ніколи не відхилилася від позицій, які займав СРСР. Та все ж вихід на 

міжнародну арену, вступ до ООН мав велике значення для подальшої розбудови української державності.  

Першочерговим завданням після війни була відбудова зруйнованої у 1941 – 1944 рр. України. 

Погіршилась демографічна ситуація. Протягом січня 1941 р. – липня 1946 р. населення України 

зменшилось більш як на 9 млн. чоловік. Тяжким наслідком війни стало різке скорочення чисельності 

трудових ресурсів, особливо кваліфікованих кадрів. Матеріальні втрати України дорівнювали 1,2 

трильйона карбованців, а за даними УІНРРА 100 мільярдам доларів. Було знищено 714 міст і містечок, 28 

тисяч сіл, зруйновано 2 мільйона будинків, внаслідок чого понад 10 млн. людей залишилося бездомними. 

Київ знищено на 85%, Харків – на 70%, великих знищень зазнали Дніпропетровське, Запоріжжя, Сталіне, 

Кременчук, Полтава. Втрати в економіці: знищено більше як 16 тис. промислових підприємств і 28 тис. 

колгоспів та 870 радгоспів. Для виведення республіки з цього катастрофічного стану четвертий 

п’ятирічний план 1946 – 1950 рр. виділив для України 20,7% загальносоюзних капіталовкладень. 

Пріоритетним завданням була відбудова важкої промисловості. В 1945 – 1950 рр. на її розвиток було 

спрямовано 88% капіталовкладень. Значну їх частину було спрямовано у вугільну промисловість.  

До кінця 40 – х рр. було відновлено довоєнний рівень промислового виробництва у вартісних 

показниках. За фізичним обсягом рівня виробництва 1940 р. вдалося досягти лише в середині 50 –х рр.  

Промислове виробництво на Україні в 1950 р. перевищило рівень 1940 р. на 15%. Однак це не привело 

до суттєвого підвищення життєвого рівня народу, оскільки тоталітарний режим традиційно нехтував 

випуском товарів широкого вжитку. 

У серпні 50 – х рр. УРСР відігравала одну з головних ролей у єдиному господарчому механізмі країни. 

Вона перетворилася на потужну металургійну і паливну базу СРСР, стало одним з найрозвинутіших 

районів машинобудування.  

У 1957 р. за кількість виробництва чавуну на душу населення України випередила всі капіталістичні 

держави світу. За видобутком вугілля вона вийшла на 2 місце у світі, а за виробництвом сталі – третє. 

Однак паралельно зростанню індустріальної могутності в Україні поглиблювалися і дедалі більше 

виявлялися негативні тенденції, які набували рис хронічності.  

Відбудова народного господарства України суттєво відрізняється від відбудовчих процесів країн 

Заходу. Збитки України від війни, були значно більшими ніж в західних кранах. Поглибив ситуацію голод 

1946 – 1947 рр. Відбудова в Україні здійснювалася власними силами без зовнішньої допомоги, а в західні 

країни активно використовували асигнування, що надходило від США відповідно до “плану Маршала ”. 

Характерними рисами відбудовчих процесів в Україні були пріоритетний розвиток важкої промисловості, 

активна роль командної системи, значна заангажованість в економічній сфері ідеологічного фактору.  

2.Соціально – економічні та політичні процеси на західноукраїнських землях.  

Після визволення України від нацистів на Західній Україні продовжилася радянізація, перервана 

війною. Як зазначав історик О. Субтельний продовжився процес приведення західних українців у 

відповідність з радянською системою та їхніми співвітчизниками. З цією метою у Західній Україні 

швидкими темпами мали бути здійснені індустріалізація, колективізація, культурна революція, 

утвердження влади органів диктатури пролетаріату.  

Всі ці процеси і мали створити умови для остаточної інкорпорації (включення до складу) 

західноукраїнського регіону до СРСР. Був проголошений курс на реконструкцію й розвиток як 

традиційних для регіону галузей промисловості (нафтовидобувна, газова та інші) так і нових 

(машинобудівна, приладобудівна, металообробна).  

Пройшла докорінна модернізація економічного потенціалу регіону. За роки четвертої п’ятирічки у 

західних областях України були відбудовані та споруджені понад 2,5 тис. великих і середніх промислових 

підприємств. Обсяг валової продукції промисловості протягом 1946 – 1950 рр. зріс у 3,2 рази.  

Процес індустріалізації тут мав свої особливості.  

По-перше, значно вищі, ніж у східних регіонах УРСР темпи промислового розвитку. Якщо 1940 р. 

підприємства західних областей становили 4,7% – загальної кількості підприємств України, то 1949р. вже 

12,6% (у важкій промисловості – відповідно 8,1 і 16,8%).  

По-друге, суттєві якісні зміни у традиційних галузях західноукраїнських земель. продукція лісової 

промисловості стала базою для розвитку місцевих галузей – деревообробної, паперової, хімічної.  

По-третє, поява нових галузей промисловості: машинобудівної та приладобудівної – на Львівщині; 

взуттєвої та трикотажної – у Прикарпатті; рибопереробної – в Ізмаїльській обл. та ін. 

По-четверте, відкриття у західноукраїнському регіоні значних родовищ корисних копалин: 1946 – 1949 

рр. у Дрогобицькій області розвідані газові родовища, які мали союзне значення. У 1948 р. завершено 

будівництво найпотужнішого у ті часи в Європі магістрального газопроводу Дашава – Київ, а 1951 р. газ з 

Західної України почала отримувати Москва. Економічна модернізація вимагала значної кількості 



освічених, кваліфікованих робітників. Тому велика увага приділялась питанням освіти. У 1950 – 1951 

навчальному році у школах західних областей вже працювало понад 60 тис. вчителів (в 6 раз більше ніж у 

довоєнний період). Початковою освітою було охоплення всіх дітей шкільного віку. Наприкінці 1950 р. тут 

функціонувало 25 вузів – 1,5 рази більше, ніж у 1940 р. кількість студентів збільшилася у 10 разів. З 1953 

р. навчання у всіх вузах західноукраїнських областей велося переважно російською мовою, що призводило 

до русифікації населення.  

Особливістю політичного життя у Західній Україні було формальне представництво у владних 

структурах місцевого населення, яке, як правило, висувалося на другорядні посади і могло певною мірою 

активно впливати на розвиток подій лише на рівні села або району. 1950 р. із 23 тис. членів львівської 

обласної організації КП(б)У місцеве населення становило лише 10%.В свою чергу у номенклатурі обкомів 

партій Західної України, місцеві працівники становили тільки 12,1%. Причина: недовіра КП(б)У.  

Радикальні зміни відбулися і у сільському господарстві західноукраїнських земель. Ще 1944 р. було 

відновлено процес примусової форсованої колективізації. На початку 1946 р. у Західній Україні 

налічувалося 158 колгоспів, 1950 р. – 7190 (колгоспи за одними джерелами об’єднували 93%, а за іншими 

98% селянських господарств).  

На початку 50 – х рр. суцільна колективізація у західноукраїнському регіоні була в основному 

завершена. Діяльність українських і польських політичних партій, громадянських організацій, наукових, 

торговельних, промислових товариств і установ було заборонено. Переважними методами здійснення 

соціалістичних перетворень стали тиск, терор, масові репресії, депортація населення. З метою остаточного 

знищення опору нововведенням з боку західноукраїнського населення, сталінський тоталітарний режим 

повів активну боротьбу проти УГКЦ, яка була одним із важливих чинників суспільно – політичного життя 

цього регіону.Після смерті А. Шептицького (1.11.1944 р.) пішли арешти українців й розстріли ієрархів 

церкви, священників. На довголітнє заслання до концтабору було відправлено нового митрополита Й. 

Сліпого. У 1946 р. (8 – 10.03.) був проведений інспірований органами КДБ т. зв. Собор греко-католицької 

церкви, який підпорядкував її російській православній церкві, скасувавши Берестейську унію 1596 р. однак 

значна частина духовенства і вірних противилась цьому неканонічному акту і продовжувала таємно 

дотримуватись греко-католицьких обрядів.  

Активну боротьбу у підпіллі продовжувала ОУН, яка діяла паралельно з УПА. Боротьба УПА, яку 

підтримували широкі верстви місцевого населення, набула з боку НКВД тотального характеру і велось 

надзвичайно жорстоко. Між 1946 і 1949 рр. було вислано до Сибіру близько 500 тис. західних українців. З 

метою дискредитації повстанців, спеціальні загони НКВС переодягалися у форму УПА, грабували, 

ґвалтували і мордували українських селян. Однак УПА продовжувала боротьбу, розділяючись на малі, 

більш рухливі загони, про спорядочні дії яких радянські джерела інформували навіть у 1956 р. УПА діяла 

також у т. зв. Закерзонні – на території Посяння, Холмщини, Лемківщини. У квітні – серпні 1947 р. в 

результаті кривавої операції “Вісла”, проведеної польським урядом, було знищено значну частину, бійців 

УПА, а більшість 140,5 тис. осіб українського населення повністю виселено з рідної землі і розселено по 

всій Польщі. В результаті ослаблення УПА, радянський режим зумів повністю завершити колективізацію 

на Західній Україні усіх 1,5 млн. селянських господарств.  

У серпні 40 – х рр. українське населення Закерзоння стало жертвою насильницької депортації, яке до 

середини 1946 р. здійснювалося у напрямку УРСР, а з квітня 1947 р. – у глиб Польщі. Суттю операції 

“Вісла” було “очищення” території Південно – Східної Польщі від автохтонного українського населення 

та цілковита асиміляція українців – переселенців у польському середовищі.  

3.Суперечливий характер суспільного життя.  

Процес консервації тоталітарного режиму в СРСР у повоєнний період вимагав остаточного утвердження 

сталінської ідеологічної доктрини, саме тому в цей час, з одного боку, активізується пропагандистська 

обробка населення, з іншого – посилюється тиск на інтелігенцію. Все, що виходило за межі офіційної 

доктрини, чи брало під сумнів її постулати, категорично відкидалося системою. Цим обґрунтовувався 

процес боротьби не тільки проти “націоналізму”, а й проти “космополітизму” та “низькопоклонства” перед 

Заходом.  

У 1946 р. побачила світ сумнозвісні постанови ЦК ВКП(б). Про журнали “Звезда” і “Ленінград” 

спрямовані проти творчості А. Ахматової і М. Зощенка. Про кінофільм “Большая жизнь” та ін., що стали 

“бойовою програмою” нової ідеологічної атаки. Цього ж 1946 р. ЦК КП(б)У ухвалив кілька постанов “Про 

перекручення і помилки у висвітленні української літератури в ,, Нарисі історії української літератури”, 

“Про журнал сатири і гумору “Перець”, “Про журнал “Вітчизна” та інші. У всіх цих постановах, як 

правило, містилося три тези: 1) критика націоналізму; 2) вказівка на недостатнє висвітлення у художній 

творчості проблем сучасності; 3) заклик до розгортання більшовицької критики і самокритики. Почалася 

чергова компанія морально – політичного тиску на суспільство, керована тодішнім головним ідеологом А. 



Ждановим. Перший її етап в Україні проходив під гаслом боротьби проти “націоналізму” і наступив він 

після вересневого 1947 р. пленуму правління Спілки письменників України . Відверто публічному 

цькуванню і прямому звинуваченню у “націоналізмі” було піддано М. Рильського (“Мандрівка в 

молодість”, “Київські октави”), Ю. Яновського (роман “Жива вода”), І. Сенченка (повість “Його 

покоління”), О. Довженко (кіносценарій “Україна в огні”) та інші.  

Після того як КП(б)У знову очолив Л. Каганович у 1947 р. атмосфера ідеологічної нетерпимості стала 

ще чіткішою. Так виступаючи у серпні 1947 р. на нараді молодих письменників у ЦК КП(б)У він заявив: 

“Ми не зуміємо виховати когорти молодих письменників без критики старих”.  

У серпні 1947 р. ідеологічній атаці була піддана велика група науковців республіки. ЦК КП(б)У ухвалює 

постанову “Про політичні помилки і незадовільну роботу інституту історії України академії наук УРСР”. 

Різкій критиці були піддані праці С. Білоусова, К. Гуслистого, М. Петровського, М. Супруненка, Ф. 

Ястребова та інші.  

Другий етап кампанії морально – політичного тиску на суспільство відкриває розгорнута наприкінці 

1948 р. боротьба проти “низькопоклонства” перед Заходом, а згодом – і проти “космополітизму”. Сигналом 

атаки проти космополітів стала редакційна стаття “Про одну анти терористичну групу театральних 

критиків” (газета “Правда”, січень 1949 р.).  

Літературні та театральні критики Борщагівський, Гозенпуда і інші отримали призвісько “безрідних 

космополітів”.  

Узагальнення.  

Друга світова війна призвела до значних змін у долі України. УРСР вийшла на міжнародну арену як 

суб’єкт міжнародного права, були міжнародно визнані західні кордони УРСР, докорінно змінився склад 

населення і, що, найважливіше, уперше за багато століть майже всі українські землі опинилися у межах 

однієї держави. Л 
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