
                                           Лекція 16 

 

Тема 4.7. Держава і право у повоєнні роки (1945- початок 50-х років) 

 

1. Закінчення Другої світової війни. Розбудова і подальший розвиток народного 

господарства. 

2. Перебудова державного апарату. Найвищі та місцеві органи влади та управління. 

Суд і прокуратура. 

3. Діяльність репресивного апарату в умовах подальшого посилення культу особи 

Й. Сталіна. Труднощі у діяльності радянської влади в західних областях України.  
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   1. У середині 1944 р. почався визвольний похід Радянської Армії. У червні 1944 р. 

союзники у війні – держави – члени антигітлерівської коаліції – відкрили другий фронт. 1 

травня 1945 р. над рейхстагом замайорів прапор Перемоги. У штурмі Берліна взяли участь 

десятки тисяч воїнів-українців. 9-те травня ввійшло в історію як свято Перемоги. 

 Виконуючи союзні зобов’язання, узяті на Кримській (Ялтинській) конференції 

трьох держав (лютий 1945 р.) Радянський Союз 8 серпня оголосив війну Японії.  

 За короткий час мільйонна Квантунська армія була розгромлена. Японія 2 вересня 

1945 р. підписала акт про беззастережну капітуляцію. Друга світова війна завершилася. 

Настав довгоочікуваний мир для народів світу. 

 Не применшуючи заслуг визначних полководців Великої Вітчизняної війни, таких 

як Г. Жуков, О. Василевський, І. Конєв, К. Рокосовський, Л. Говоров, Р. Малиновський, 

можна з повним правом сказати, що головний герой війни  народ – звичайні й водночас 

великі люди. 

 Народ України зробив у перемогу великий внесок. Він дав Збройним силам 7 млн. 

воїнів. Кожен другий з них загинув на фронті, кожен другий з тих, хто залишився живим 

став інвалідом. Серед Героїв Радянського Союзу, а їх всього 11 633 – 2 072 – українці. Зі 

115 двічі Героїв Радянського Союзу – 32 – українці та уродженці України.  

 Після закінчення війни Радянський Союз постав перед колосальним завданням – 

відбудувати господарство. 

 У надзвичайно важких і несприятливих умовах поверталась Україна до мирного 

життя. Збитки завдані народному господарству України становили 285 млрд. крб..  

 Загальна сума збитків, яких зазнали населення і народне господарство України, 

становила 1 трлн. 200 млн. крб. 

 Основні напрями роботи по відбудові народного господарства були визначені в 

серпні 1946 р. Законом Верховної Ради України «Про п’ятирічний план відбудови і 

розвитку народного господарства УРСР на 1946-1950 рр.» 
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  У 1950 р. обсяг промислової продукції збільшився у 4.4 рази і на 15% перевищив 

рівень 1940 р. 

 Водночас украй тяжким було становище сільського господарства, розорене війною 

і сталінською системою управління. Вивіз продовольства, а також страшна посуха 1946 р. 

призвели до нового голодомору в українських селах 1946-1947 рр., жертвами якого 

стали понад 800 тис. чоловік.    

 У пошуках коштів для відбудови ставка робилася на економію і нагромадження 

фінансів та ресурсів за рахунок сільського господарства легкої промисловості і соціальної 

сфери. Зарплата залишалась низькою, нееквівалентним був обмін між містом і селом. На 

колгоспників не поширювалось пенсійне законодавство, вони не мали паспортів , 

присадибні ділянки обмежувались за площею.  

 

 2. Ще до кінця війни центральні і місцеві органи державної влади та управління 

УРСР відновили господарську і культурно-виховну діяльність. 

 У вересні 1945 р. припинив свою діяльність ДКО, та інститут його уповноважених 

на місцях, а також загальносоюзні наркомати, зокрема танкової промисловості, 

мінометного озброєння. 

 Вищим законодавчим органом влади залишалася Верховна Рада УРСР. 

 Перші післявоєнні вибори до Верховної Ради УРСР відбулися 9 лютого 1947 р. 

Порядок обрання, форми діяльності й структура вищого органу влади не зазнали значних 

змін. До 21 року підвищився віковий ценз для депутатів Верховної Ради. Депутатів 

обирали на 4 роки, у загальній кількості складу 1 депутат на 100 тис. населення. 

  Верховна Рада працювала посесійно – чергові сесії двічі на рік, позачергові 

скликалися за потребою. При ній створювалися постійні комісії, які готували галузеві 

законопроекти. У період між сесіями Верховної Ради функції найвищого органу 

державної влади виконувала Президія Верховної Ради, що складалася з голови Президії, 

двох його заступників, секретаря Президії та 15 членів. Президію формувала новообрана 

Рада із свого складу. Верховна Рада видавала закони, а Президія – укази. 

 У листопаді 1949 р. Верховна Рада затвердила нову державну символіку: гімн 

(«Живи Україно, прекрасна і сильна»); герб (серп і молот на щиті) та прапор (червоно-

лазурний). 

 Відповідно до загальносоюзного закону, а також з урахуванням міжнародної 

практики, Верховна Рада УРСР 25 березня 1946 р. затвердила Указ «Про перетворення 

Ради Народних Комісарів Української РСР в Раду Міністрів УРСР і народних 

комісаріатів УРСР в Міністерства УРСР». Було сформовано Раду Міністрів у складі 

Голови , 7 заступників, 26 міністрів, голови Держплану, голови Комітету у справах 

мистецтва, голови Комітету у справах культурно-освітніх установ, начальника управління 

у справах вищої школи. У наступні роки склад Ради Міністрів дещо змінювався. 

 Поряд із цим відбулася перебудова союзних і союзно-республіканських міністерств 

і напрямі максимального додержання галузевого принципу і централізації державного 

апарату. Водночас допускались дублювання в роботі різних міністерств і відомств. Ради 

міністрів республік не звітували про свою діяльність перед Верховними Радами. 

Демократичний потенціал Конституції 1937 р. використовувався в мінімальній мірі.  

 Роль представницьких органів у державному будівництві мала другорядне 

значення. 

 У післявоєнний період Ради депутатів трудящих формально знову стали єдиним 

органом державної влади на місцях. Було скасовано надзвичайні повноваження 

військових властей та органів державного комітету оборони СРСР.  

 Перші післявоєнні вибори до місцевих Рад відбулися 21 грудня 1947 р. Відповідно 

до адміністративно-територіального поділу України було обрано 25 обласних, 750 

районних, 258 міських і 465 селищних Рад депутатів трудящих.  



 Рада обиралася на 5 років загальними, рівними і прямими виборами при таємному 

голосуванні. На першій сесії вона формувала виконавчий комітет у складі відділів (освіти, 

фінансів, внутрішніх справ) та управлінь. Очолював Раду голова виконкому. 

Збільшувалась кількість постійних і тимчасових комісій місцевих Рад. Почали діяти 

масові самодіяльні організації населення, зокрема сільські, вуличні, будинкові комітети, 

банківські комітети у школах, народні дружини, товариські суди, органи народного 

контролю. В діяльності цих формувань було багато формалізму, але в цілому вони 

сприяли зміцненню законності та правопорядку. 

 Реорганізація державного життя у повоєнний період зачіпає судові та 

правоохоронні органи. Після скасування у вересні 1945 р. широкої юрисдикції військових 

трибуналів відновилася в повному обсязі юрисдикція народних, обласних судів та 

Верховного Суду УРСР. У 1947 р. Верховна Рада УРСР обрала на 5 років новий склад 

Верховного Суду. Він здійснював нагляд за діяльністю всіх судових органів республік. 

Протягом 1947 – 1948 рр. сесіями обласних Рад депутатів трудящих терміном на 5 років 

було обрано нові склади обласних судів. 

 30 січня 1949 р. уперше відповідно до Конституції УРСР (ст. 108) і Закону СРСР 

про судоустрій 1938 р. відбулися вибори народних судів громадянами району на основі 

загального, прямого та рівного права при таємному голосуванні.  

 Народні судді та народні засідателі обиралися на три роки. Для кандидатів 

установлювався віковий ценз -23 роки. Народні суди розглядали переважну більшість 

справ. 

 Судове управління в межах своєї компетенції здійснював Народний комісаріат 

юстиції УРСР (з 1946 р. – Міністерство юстиції УРСР).  

    Зазнала реформування і прокуратура. Вся прокурорська система підпорядковувалась 

Генеральному прокурору СРСР. Він призначав Прокурора УРСР і обласних прокурорів. 

Прокурор УРСР призначав районних та міських прокурорів з наступним затвердженням їх 

Генеральним прокурором. Всі прокурори призначались на 5 років. 

 Однак перебудова органів суду і прокуратури ускладнювалася значним 

порушенням законності. До 1953 р. зберігала чинність постанова ЦВК і РНКРСР від 5 

листопада 1934 р. про позасудовий розгляд справ окремих категорій.  

 

 3. Створений у 30-ті роки репресивно-каральний механізм продовжував діяти. 

Зміни, спричинені скасуванням воєнного стану, у законодавстві носили обмежений 

характер. 

 Соціально-політичне життя в Україні в повоєнні роки мало надзвичайно 

суперечливий характер. Ключові позиції лишалися в Комуністичній партії. Морально-

політична ситуація в Україні в повоєнні роки визначалася подальшим посиленням 

культу особи Сталіна. Розпочався новий виток репресій: проти військових і 

військовополонених, проти діячів науки й культури, державних працівників. 

 Ускладнювали становище у сфері соціально-політичних відносин і кадрові 

проблеми, особливо в західних областях України, куди направлялося багато 

спеціалістів, інтелігенції зі східних областей, і всі ці люди не знали місцевої специфіки і 

мови. До того ж там тривала братовбивча війна, в якій загинуло майже півмільйона 

людей. Постраждало як місцеве українське населення так і польське населення. В 

Західній Україні діяв беріївський репресивний апарат, який жорстко переслідував 

місцевих жителів за підтримку ОУН-УПА, всіляко намагався їх залякати. 

      Було знищено греко-католицьку церкву (1946- в Галичині; в 1949 – Закарпатті).  

 У 1954 р. в республіці святкувалося 300 х річчя воз’єднання України з Росією. 

Верховна Рада своїм указом у лютому 1954 р. включила Кримську область до складу 

УРСР як «свідчення дружби російського народу». 



 Однак тут залишалися невирішиними складні проблеми. У травні 1944 р. за 

наказом Сталіна з Кримського півострова було депортовано 200 тис. кримських татар і 

болгар.  

 Крім того, тут, серед населення переважали  росіяни. (За даними перепису 1959 р. 

800 тис. росіян і лише 260 тис. українців). Ця обставина з часом надзвичайно ускладнила 

політичну ситуацію. 

 Незважаючи на хронічні проблеми колгоспів, радянське керівництво знову 

відновило політику колективізації. Ускладнювали ситуацію надмірно високі плани 

щодо обсягу хлібозаготівлі, що постійно зростали. Посилювалась кримінальна 

відповідальність «розкрадачів хліба», які згідно Конституції СРСР 1936 р. 

кваліфікувались як «вороги народу». Практикувалось виселення жителів сіл у віддалені 

райони СРСР. Так розправлялися з непокірними колгоспниками або тими, хто більше 

працював на присадибних ділянках, рятуючи власні родини від голоду. Загалом за 

лютий-червень 1948 р. з українських сіл у віддалені райони СРСР було виселено ≈ 

11,5 тис. осіб. 

 Колективізація сільського господарства проводилася і в Західній Україні. 

Радикальні реформи тут здійснювались без урахування місцевої специфіки, політичної 

ситуації в областях. 

 Державні органи широко використовували перевірені раніше заходи проти  

тих, хто не бажав стати колгоспником – розкуркулення – виселення у віддалені райони 

СРСР заможних селян із сім’ями, а також тих, хто їх підтримував. Примусову 

колективізацію було здійснено в основному протягом 1948-1949 рр. До середини 1950 

р. 7190 колгоспів об’єднали 98% селянських господарств. 

 Протягом 1945-1950 рр. з політичних міркувань, було репресовано, здебільшого 

депортовано без суду і слідства 300-500 тис. західних українців. 

 Таким чином, нова влада своїми діями загострювала невдоволення місцевого 

населення.   

  

 


