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Тема:  Повоєнна відбудова в Україні 

Мета: Охарактеризувати період повоєнної відбудови в Україні; розвивати аналітичне мислення, 

навички, здібності пам'ять; виховувати інтерес до історичного минулого та повагу до Батьківщини 

. 
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3. Масовий штучний голод 1946–1947 рр.  
У повоєнний час на селі склалось вкрай несприятливе становище: за роки війни 

скоротились посівні площі, зменшилось поголів’я худоби, не вистачало техніки, а особливо 

робочих рук. Але сталінське керівництво й не передбачало якісь зміни на селі, а навпаки — 

воно мало стати одним з головних джерел для проведення відбудови.  

      Навесні — влітку 1946 р. шістнадцять областей України вразила посуха. Озимі та ярові 

культури загинули. Валовий збір зерна був утричі меншим, ніж у 1940 р. Керівники деяких 

областей почали наполегливо звертатися до уряду з проханням зменшити планові завдання 

хлібозаготівлі, які в липні 1946 р. були збільшені з 340 до 360 млн пудів. Відповіддю на 

звернення про допомогу стали репресивні заходи. 

    У сільські райони виїхали представники вищих органів республіки, областей, суду, 

прокуратури. Тільки за перший квартал 1947 р. засудили до різних термінів 1,5 тис. 

керівників колгоспів, 6 тис. комуністів притягнули до партійної відповідальності за 

невиконання вказівок партії. Відновив дію «Закон про п’ять колосків», за яким було 

засуджено і ув’язнено тисячі селян. Колгоспники почали тікати від голодної смерті у більш 

благополучні райони (Західна Україна), міста. Щоб уникнути обезлюднення села, каральні 

органи почали відшукувати і повертати селян назад. Незважаючи на суворі репресії, 

вдалось зібрати лише 60 % від плану хлібозаготівлі (вилучено було навіть насіннєвий 

фонд).  

У той час, коли за межі України ешелонами вивозився хліб (лише в країни Східної 

Європи та Францію для підтримки режимів, що там встановилися, було безкоштовно 

вивезено 1,7 млн тонн зерна), в країні розпочався голод, жертвами якого стали майже 1 млн 

осіб.  

Опинившись перед загрозою катастрофи, керівництво України на чолі з М. Хрущовим 

намагалось зменшити її масштаби за рахунок західних областей і звертанням по допомогу 

до Москви. У відповідь Сталін заявив Хрущову: «Ти м’якотілий! Тебе обдурюють, вони 

грають на твоїй сентиментальності. Вони хочуть, щоб ми витратили наші державні 

запаси». У березні 1947 р. недостатньо «твердого» Хрущова замінили на Кагановича.  

Наслідками голоду стало: ускладнення і без того важкого процесу відбудови; скорочення 

трудових ресурсів села та його можливостей; падіння морального духу населення; 

невиконання планів п’ятирічки з відбудови сільського господарства.  

Отже, головним винуватцем третього голоду в Україні було сталінське керівництво, яке 

нехтувало долею мільйонів українців заради імперських інтересів.  



Поряд з іншими факторами: втрати у війні, міграції населення, входження до складу УРСР 

західноукраїнських земель, відбудова — масовий штучний голод 1946– 1947 рр. мав 

значний вплив на демографічне становище в Україні. 

    4. Рівень життя та побут населення  

За роки війни Україна втратила близько 3 млн осіб на фронтах (майже кожен другий 

призваний до лав армії) і 5,5 млн осіб у зоні окупації. До цього слід додати вивезених на 

примусові роботи понад 2,2 млн осіб, з яких на батьківщину повернулося лише 800 тис. 

осіб.  

Завершення бойових дій дало поштовх значним міграційним процесам. Повертались до 

мирної праці демобілізовані з лав Червоної армії близько 2,2 млн осіб. Поверталися й ті, що 

були вивезені під час евакуації на Схід, і ті, що перебували напримусових роботах або в 

полоні за межами України. Значно впливала на міграційні процеси депортація.  

На демографічному становищі України відбились етнічні чистки, що їх проводило 

сталінське керівництво (виселення кримських татар, німців, поляків, угорців та інших 

народів) і польський уряд. Унаслідок обміну населенням між Польщею та Україною в 1944–

1947 та 1951 рр. 520 тис. українців переселилися з території Польщі, а понад 800 тис. 

поляків та частково євреїв переселилися до Польщі. Таким чином, через демографічні зміни 

1940-х років населення республіки в 1951 р. становило 37,2 млн осіб, це на 4,1 млн менше, 

ніж у довоєнному 1940 р.  

Значно змінився й етнічний склад УРСР. Зменшилась кількість таких національних 

меншин, як євреї, поляки, німці та інших, натомість збільшилась частка росіян.  

Суттєвий вплив на демографічні процеси мали відбудова та подальший розвиток 

промисловості, які прискорили процес урбанізації і сприяли скороченню кількості 

сільських жителів.  

Війна і повоєнна розруха призвели до катастрофічного падіння рівня життя населення. 

Не вистачало продовольства і найнеобхідніших речей. Значна частина мешканців міст 

змушена була вести підсобне господарство, щоб забезпечити сім’ю продуктами 

харчування.  

Як не важко було жити у містах, це не йшло в жодне порівняння з селом. Лише у кожному 

п’ятому колгоспі робота на полях і фермах оплачувалася, у більшості інших колгоспів за 

відроблені трудодні селяни отримували мізерну оплату, прожити на яку було неможливо. 

Єдиним засобом виживання для селян були присадибні ділянки. Але в повоєнні роки 

розпочався наступ і на них. Ділянки врізалися, запроваджувалися нові податки на плодові 

дерева. Зі свого господарства селянин мав віддати певну кількість молока, м’яса, шерсті, 

яєць тощо.  

Виїхати з села до міста було неможливо: селяни не мали паспортів. Єдиний вихід був у 

молодих хлопців, які відслужили в армії: вони могли влаштуватися на роботу в місті.  

У грудні 1947 р. в СРСР скасували картки на продовольчі й промислові товари. Поряд з цим 

проведено грошову реформу. З одного боку, скасування карткової системи було явищем 

позитивним, яке свідчило про певну стабілізацію народного господарства, з іншого — ця 

акція, яка мала засвідчити як населенню, так і всьому світу переваги соціалізму, мала більше 

пропагандистський характер. Проте після 1947 р. заробітна плата більшої частини 

населення суттєво відставала від нових державних цін, які майже втричі перевищували 

довоєнний рівень. Унаслідок цього склалась парадоксальна ситуація: повоєнні прилавки 

ломилися від делікатесів (ікра, риба, м’ясопродукти тощо), але ні черг, ні особливого попи-

ту на ці товари не було. 

Не дуже вплинула на життєвий рівень населення і грошова реформа 1947 р., котра як усі 

попередні й наступні мала конфіскальний характер. З одного боку, вона привела грошову 

масу, що перебувала в обігу, у відповідність до потреб господарства. З іншого — вона 

призвела до вилучення грошей у тих, хто заощадив певні суми готівки. Готівкові 

заощадження обмінювалися 1 до 10. За вкладами в ощадних касах у розмірі до 3 тис. крб 



обмін грошових знаків здійснювався 1:1, за вкладами від 3 до 10 тис. крб було проведено 

скорочення заощаджень на третину, а понад 10 тис. крб — наполовину. Через дуже 

обмежений часовий проміжок (з 16 до 22 грудня), виділений для обміну грошових знаків, 

значна частина купюр залишилася необміняною. Особливо боляче реформа вдарила по 

селянству, яке більшість заощаджень зберігало у готівці.  

Таким чином, відбудова не сприяла зростанню життєвого рівня населення, відклала 

вирішення соціальних проблем на наступні десятиліття. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Коли почалась відбудова господарства УРСР? 

2. Що ускладнювало процес відбудови? 

3. Які галузі господарства відбудовувалися перш за все? 

4. Якими були причини, масштаби і наслідки голоду 1946–1947 рр.? 

5. Коли в основному було завершено відбудову? 

6. У чому полягали особливості відбудови в УРСР? 

7. Обговоріть у групах. Чи можна було уникнути голоду 1946–1947 рр.? 

8. Які чинники впливали на демографічну ситуацію в Україні в 1940-ві рр.? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми; 

Рекомендована література: Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: підручн. для 

11 загальноосвіт. навч. Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2019.  

Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія України: підручник для 11 кл. закл. загальн. серед. 

освіти / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 

Хлібовська Г.М. Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти / Г.М. Хлібовська, О.В. Науумчук, М.Є. Крижановська, І.Б. 

Гирич, І.О. Бурнейко. - Тернопіль: Астон, 2019. – 256 с. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

Шановні учні групи № 35! 

       На разі не передбачено додаткових годин щодо підготовки до ЗНО, так як другим 

обов’язковим предметом у вас буде математика. АЛЕ! Це не означає, що до ЗНО не 

треба готуватися. Будь- ласка до наступного уроку визначтесь хто з вас обере історію 

України на ЗНО для вступу в вищі заклади освіти і повідомте мене. Керуючись наданою 

інформацією я буду знати як краще організовувати підготовку.  

                                                                                                           Дякую! Чекаю на відповіді! 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

