
Консультація  по темі  10. «Україна в перші повоєнні роки 

(1945-на початку 1950-х років». 
 

Питання про повоєнні кордони України постали на Ялтинській 

конференції глав держав та урядів трьох основних держав – США, СРСР,  

Великої Британії. 

 

Адміністративно-територіальні зміни 

Радянсько-

польський 

кордон 

У 1944 р. укладено Люблінську угоду між УРСР і 

Польським комітетом національного визволення: частина 

українських земель (Підляшшя, Холмщина, Надсяння, 

Лемківщина)  передавалася Польщі. 

 За угодою  від 16 серпня 1945р.кордон між СРСР і 

Польщею встановлювався по «лінії Керзона» з відхиленням 

на схід від 5 до 30 км.  

Операція «Вісла» (квітень – липень 1947 р.) – 

переселення понад 140 тис. українців зі східних кордонів 

Польщі на західні та північні. Операція узгоджена з 

радянським керівництвом. Мета:асиміляція українського 

населення та знищення баз ОУН-УПА. 

1951 р. – обмін прикордонними ділянками  

Радянсько-

чехословацький 

кордон 

26 листопада 1944 р. відбувся І з'їзд народних комітетів 

Закарпатської України, який прийняв Маніфест про воз-

з'єднання Закарпаття з УРСР. 

29 червня 1945 р. Договір між СРСР і Чехо-

Словаччиною про злиття Закарпатської України з 

радянською Україною. Він юридично закріпив рішення 

з'їзду в Мукачевому й установив кордон з Чехо-

Словаччиною. Кордони, що склалися між Словаччиною, 

Угорщиною та Закарпатською Україною до 29 вересня 1938 

р., стали кордонами між СРСР і Чехо-Словаччиною. 

22 січня 1946 р. Указ Верховної Ради СРСР про 

утворення у складі УРСР Закарпатської області. 

 

Радянсько-

румунський 

договір  

10 лютого  1947 р. підписано радянсько-румунський 

договір, за яким визнавалось право УРСР на Північну 

Буковину, Хотинщину, Ізмаїльщину. 

 

 

 



Україна в ООН та міжнародних організаціях 

 У 1944р. в Україні було відкрито Народний комісаріат закордонних справ 

(Д.Мануїльський).  

 В квітні 1945р.Україна стає співзасновницею і членомООН. 
Представники УРСР обрані до дев’яти комітетів і комісій ООН. УРСР 

стає членом Адміністрації допомоги і відбудови Об’єднаних Націй.  

 у 1947 – 1948 рр. брала участь у роботі Паризької та Дунайської 

конференціях і підписанні договорів з Італією, Румунією, Угорщиною, 

Фінляндією. 

 у 1950-х роках представники УРСР працювали у 16 міжнародних 

організаціях: Комісії з прав людини, МОП, ЮНЕСКО. 

 у 1948 -1949р. – непостійний член Ради Безпеки ООН. 

 

Відбудовчі процеси угосподарстві. Голод 1946—1947 рр.  

 

 

 

 

 

 

Планувалося: 

 Доведення валової продукції промисловості у 1950 р. до 113% від рівня 

1940 р. 

 Першочергове відновлення важкої промисловості, транспорту, 

енергетики, куди спрямовувалось 88% капіталовкладень. 

 7% капіталовкладень на відбудову сільського господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відбудова економіки 

Внутрішні 

ресурси   
Самовіддана 

праця 

радянських 

людей 

Репарації з 

Німеччини 

Праця 

військовополонених 

За роки Другої світової війни в Україні було зруйновано майже 700 міст 

(40% усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Матеріальні збитки 

становили 285 млрд. рублів (в цінах 1941 року) - понад 40% усього 

збитку СРСР. 
 

В 1946 р. на основі Закону СРСР про п’ятирічний план відбудови 

народного господарства було прийнято Закон про відбудову народного 

господарства України, у відповідності з яким планувалося завершити 

відбудову до 1950 р. 
 



Підсумки відбудови народного господарства 

1. У 1950 р. обсяг промислового виробництва перевищив довоєнний рівень 

1940 р. на 15%, що було більше запланованого. 

2. Засновано нові галузі промисловості – автомобілебудування, 

телерадіотехнічна, приладобудування. 

3. Відбудова промисловості не передбачала її модернізації. 

4. Легка і харчова промисловість досягла 80% довоєнного рівня. 

5. Підприємства України були перевантажені виробництвом зброї. 

6. У 1948 р. були скасовані продовольчі картки. 

7. До 1950 р. був досягнутий довоєнний рівень виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

8. Збільшення податків на селянські господарства, низька оплата трудоднів, 

відсутність пенсійного забезпечення, встановлення жорсткої дисципліни в 

колгоспах. 

9. Відновлено дію «закону про п’ять колосків». У1948 р. видано указ«Про 

виселення з УРСР осіб які злісно ухиляються від трудової діяльності в 

сільському господарстві і ведуть антигромадський, паразитичний спосіб 

життя». Цей указ став засобом шантажу й залякування колгоспників. 

10. Відбудова сільського господарства України збіглася з голодом 1946 -1947 

рр. Причини: величезні зруйнування в роки війни, недостатньо 

капіталовкладень, сильна посуха, вивіз хліба за кордон.Близько 1 млн. 

чоловік померли від голоду. Найбільше жертв у Харківській, Запорізькій, 

Ворошиловградській, Сталінській, Одеській областях. 

11. Здійснення грошової реформи: гроші, накопичені в ощадкасах до 3 тис. 

карбованців, обмінювалися в пропорції 1: 1, від 3 до 10 тис. – 1 : 3,   від  10  

тис. -  2 : 3; обмін грошей у населення вдома – 1 : 10. 

 

Радянізація західних областей України 
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 Націоналізація. Індустріалізація: відбудова старих та розвиток 

нових галузей. Реконструкція та вдосконалення нафтогазової та 

лісозаготівельної промисловості; розвиток машинобудування, 

приладобудування. Повільний розвиток харчової та легкої 

промисловості. В 1949 рр. побудовано найбільший тоді в СРСР і 

Європі магістральний газопровід Дашава-Київ. 
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 Примусова колективізація. 1950 р. – рік суцільної колективізації, 

об’єднано в колгоспи 93% всіх господарств. Переселення та 

депортація. 

О
св

іт
а

 Формування нової системи освіти. Ліквідація неписемності. 

Введення безкоштовної освіти. Переселення вчителів зі сходу. 

Ідеологізація. 
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Репресії проти УГКЦ.В 1944 р. Йосип Сліпий обраний 

митрополитом Української греко-католицької церкви. У 

 1945 року був ув'язнений та засуджений на 8 років 

важких робіт. 8 березня 1946 р. – Львівський церковний 

Собор проголосив «саморозпуск» УГКЦ та 

підпорядкування РПЦ. Приєднання до РПЦ греко-

католиків Закарпаття та УАПЦ. 
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1944 - 1946 р. – спроба утримання під своїм контролем великих 

територій, проведення великих бойових операцій. 1947 р. - 

повстанці змінили тактику: великі підрозділи переформовані в 

дрібні загони, похідні групи, створена густа мережа підпільних 

боївок. Вчинено 14 тис. диверсій, загинуло понад 30 тис. радянських 

активістів.  

Проти формувань ОУН –УПА радянська влади кинула регулярні 

частини армії та підрозділи НКВС. Репресіям піддано майже 500 

тис. чоловік, депортовано 230 тис. 

5 березня 1950 р. – загибель Р.Шухевича. Збройна боротьба тривала 

до 1956р.  

 

Вагомим внеском у розвиток науки став запуск у 1946 р. першого в УРСР 

атомного реактора. В 1948-1951 рр. було створено першу в СРСР малу 

електронно-обчислювальну машину (ЕОМ). 

Зміцнення тоталітарногорежиму 

 У 1946 р. Рада народних комісарів бала перетворена на Раду міністрів      

(М.Хрущов очолював уряд республіки з лютого 1944 р. по грудень 1947 

р.). 

 У 1947 р. відбулися перші післявоєнні вибори депутатів рад різних рівнів, 

відновилася традиційна структура органів державної влади. 

 У 1947 р., з приїздом Л.Кагановича,  в Україні розгорнулася нещадна 

боротьба з «українським націоналізмом», переслідування української 

інтелігенції: 

істориків М.Петровського та І.Крип'якевича, письменників О.Довженка,В

. Сосюри, Ю. Яновського, М. Рильського.  

 21 листопада 1949 р. Президія Верховної Ради УРСР прийняла атрибути 

державності – герб, прапор, державний гімн УРСР, які символізували 

Україну як залежну частину СРСР. 

 Необхідність нового ідеологічного забезпечення сталінського режиму. 
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У 1948 році на серпневій сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських 

наук Т. Лисенко (якого підтримав Й. Сталін) одержав перемогу над 

прибічниками генетики. Почалося переслідування і репресії проти генетиківі 

тих вчених-біологів, що поділяли їх позиції.Цей період у 

сільськогосподарській та біологічній науці і практиці  одержав назву 

«лисенківщина». 

Література 

1. За умов тоталітаризму українська література повоєнного часу зазнавала 

великого ідеологічного тиску, що призвело до деформації, яка проявлялась у 

відступі їхніх представників від правдивого відображення дійсності й 

надмірному вихвалянні «батька і вчителя» Й. Сталіна. Таким творам  були  

притаманні  удаваний  пафос,  політична кон'юнктура, неправдивість, брак 

художньої цінності. Усі митці зобов'язані були творити в рамках так званого 

соціалістичного реалізму. 

2. Л. Каганович розгорнув бурхливу діяльність боротьби з «українським   

буржуазним   націоналізмом»,   жертвами якої стали А. Малишко, П. Панч, 

М. Рильський, Ю. Яновський, В. Сосюра, Остап Вишня та інші. 

3. Незважаючи на важкі умови праці, українські письменники створили 

високохудожні твори: 

 «Прапороносці» О. Гончара, «Велика рідня» М. Стельмаха, «Київські 

оповідання» Ю. Яновського, гумористичні оповідання Остапа Вишні. 

 

Образотворче мистецтво 

1. В образотворчому мистецтві нові патріотичні твори створили такі 

художники: М. Глущенко, М. Дерегус, О. Шовкуненко, К. Трохименко та 

інші. 

Наступ сталінського режиму на 

літературу, науку, мистецтво, з 

метою встановлення жорсткого 

контролю над духовним 

розвитком радянського 

суспільства - «жданівщина» (за 

іменем теоретика і провідника 

А.Жданова). 

Боротьба проти «космополітизму і 

низькопоклонства перед гнилим 

заходом». Космополітизм –

ідеологія світового громадянства, 

яка надає пріоритетне значення 

загальнолюдським цінностям і 

другорядне - національним 

проблемам. 
 



2. Воєнна тематика переважала у творчості художників: «Бабин Яр»В. 

Овчинникова, «Ми ще повернемося» Л. Лучника, «Визволителі Києва» С. 

Бесєдіна та інші. 

Театральне мистецтво 

Своє мистецтво несли народові 103 театри, які поновили роботу в 

республіці після війни. 

У репертуарі 78 театрів були спектаклі українською мовою. Викликала 

захоплення мільйонів глядачів виконавча майстерність багатьох артистів 

театрів – Б. Гмирі, Г. Юри, Н. Ужвій, М. Романова та багатьох інших. 

Музичне мистецтво 

•   Успішно працювали композитори: 

М. Вериківський, Ю. Мейтус,К. Данькевич та інші. 

•  Славилися: хор під керівництвом Г. Вірьовки, академічна капела 

«Думка»,  хорова  капела  «Трембіта»,  капела бандуристів О. 

Міньковського, Державний симфонічний оркестр. 

Кіномистецтво 

1. В Україні працювало три кіностудії художніх фільмів: Київська, 

Одеська, Ялтинська. 

2. Популярними стали кінокартини: «Сільська вчителька», «Весна на 

Зарічній вулиці», «Педагогічна поема» та інші. 

3. Українська студія кінохроніки на початок 1946 р. випустила понад 100 

кіножурналів «Радянська Україна». 

4. У 1950 р. на екрани вийшов талановитий фільм І. Савченка «Тарас 

Шевченко», роль поета в якому зіграв С. Бондарчук. 


