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1. Суспільно-політична ситуація в СРСР. 

З кінця 1921 р. В.Ленін тяжко захворів, у травні 1922 р. у нього стався параліч правої руки, 

правої ноги і розлад мови. З цього часу його було фактично усунено від влади. Незадовго до ХІІ 

з’їзду партії (квітень 1923 р.) В.Ленін продиктував нотатки – «Лист ХІІ з’їзду», відомий як 

«заповіт» В.Леніна. 21 січня 1924 р. Леніна не стало. Однак боротьба за владу почалася ще задовго 

до його смерті. Основними суперниками у ній виступали Й.Сталін і Л.Троцький. 

Йосип Віссаріонович Сталін (Джугашвілі) (1879 - 1953). Закінчив Горійське духовне 

училище, навчався в Тифліській духовній православній семінарії. Член РСДРП з 1898 р., більшовик з 

1903 р. У жовтні 1917 р. брав активну участь у революційних подіях. У першому складі 

більшовицького уряду був народним комісаром у справах національностей. З 1922 р. генеральний 

секретар ЦК партії. У 1928 – 29 рр. домігся абсолютної влади в СРСР, створив командно-

адміністративну систему. Перетворення здійснювались за рахунок ентузіазму населення і терору. 

Етапи утвердження режиму особистої влади Й.Сталіна: 

1. Боротьба з «лівою» опозицією: 

- розгортання після смерті В.Леніна боротьби між Й.Сталіним та Л.Троцьким, який очолив 

«ліву опозицію» в партії; 

- критика Л.Троцьким Й.Сталіна за його прагнення зосередити всю повноту влади у своїх 

руках; 

- звинувачення Л.Троцького у підривній діяльності; 

- зміщення Л.Троцького з посади військового міністра. 

         2. Боротьба з «об’єднаною опозицією»: 

-   формування «нової опозиції», яку очолили Л.Каменєв та Г.Зинов’єв (1925), які  

     виступали проти монополізації Й.Сталіним права на «ленінську спадщину»,  

     гасла про побудову соціалізму в окремо взятій країні; 

- розправа Й.Сталіна з опозиційним угрупуванням під гаслом «захисту ленінізму».  

        3. Боротьба з «правим ухилом»: 

-   січень 1928 р. – загострення взаємин Й.Сталіна з колишніми союзниками  

    М.Бухаріним, О.Риковим, М.Томським, угрупування яких було названо «правим  

    ухилом»; 

- звинувачення М.Бухаріна, О.Рикова, М.Томського у м’якому ставленні до селянства, опорі 

планам форсованої індустріалізації і неправильному тлумаченні марксистського вчення; 

- 1929 р. – розгром «правого ухилу». 

 

 

 



2. Тоталітарний характер сталінського режиму. 

1929 р. став роком остаточної перемоги Сталін в боротьбі за владу. Цей рік був 

початком затвердження сталінського тоталітарного режиму в СРСР. 

В основі цього явища було закладено безліч причин:  

-   відсутність традицій політичної демократії в країні;  

-   низький рівень політичної культури населення;  

-   готовність до безмовної покори;  

-  поступове зрощування партійного і державного апаратів;  

-  монополізм політичної влади в руках однієї партії;  

-  різка деінтелектуалізація керівництва ВКП(б);  

-  переростання диктатури класу в диктатуру партії;  

-  гранично централізована система управління економікою. 

Характер сталінського режиму: 

1. Економічна сфера: 

- панування державної власності, ліквідація приватної власності; 

- командно-адміністративна система управління; 

- ліквідація свободи праці, позаекономічний примус; 

- створення системи таборів – ГУТАБу; 

- заборона страйків, жорстка дисципліна; 

- економічна автаркія; 

- мілітаризація економіки. 

2. Політична сфера: 

- однопартійна система; 

- формування партійної номенклатури; 

- фізичне знищення супротивників, репресії, терор; 

- уніфікація суспільного життя; 

- централізація управління; 

- культ особи «вождя». 

3. Духовна сфера: 

- монополія марксизму-ленінізму як єдиної державної ідеології; 

- партійний контроль над ЗМІ; 

- ідеологізація системи освіти; 

- уніфікація та стандартизація духовного життя; 

- ідеологічна ізоляція країни; 

- підпорядкування інтелігенції партійному контролю; 

- повне підпорядкування особистості інтересам колективу, країни в цілому.  

 

3. Масові репресії 1937 – 1938 рр. 

Політична система, що сформувалася напр. 20-х — на поч. 30-х рр., і демократія, що 

зберегла всі зовнішні атрибути (з’їзди Рад, колективні органи влади), фактично перетворюється на 

тоталітарну, яку сучасні дослідники називають режимом особистої влади Сталіна або сталінщиною. 

Основними методами встановлення та підтримки існування такого режиму були тотальний 

контроль та постійний терор проти всіх верств суспільства. 

Криза командно-адміністративної системи, спричинена 

«надіндустріалізацією», виснажливим промисловим будівництвом, критичним становищем в 

аграрному секторі, зумовила різке загострення всіх соціально-економічних проблем в країні, 



зубожіння основної маси населення. Почалися прояви незадоволення владою, відповіддю на які були 

репресії.  

Масовий терор: 

- 1928 р. - «Шахтинський процес» - звинувачення у шкідництві фахівців Донецького 

вугільного басейну, з 53 осіб 11 засуджено до розстрілу, інші – до різних строків ув’язнення; 

- 1930 р. - процес проти членів «Трудової селянської партії» на чолі з економістами 

М.Кондратьєвим та О. Чаяновим; 

- 1934 р. – спроба на ХVІІ з’їзді ВКП (б) змістити Й.Сталіна з посади генерального 

секретаря; з 1966 делегатів понад 1100 репресовані; 

- 1 грудня 1934 р. – вбивство С.Кірова, перехід до масових репресій, постанова про 

боротьбу з тероризмом, її положення: слідство має бути завершено не пізніше як за 10 днів, 

прокурор не бере участі в судовому процесі, підсудний не має права на адвоката, вирок суду 

не може бути оскаржений, підсудний не може розраховувати на помилування, смертний вирок 

виконується негайно; ОДПУ перейменовано на НКВС; 

- 1936 р. – процес над «Антирадянським об’єднанням троцькістсько-зинов’євського 

центру»; 

- 1937 р. – справа «Паралельного антирадянського троцькістського центру» (обвинувачено 

Г.П’ятакова, Г.Сокольникова); 

- 1937 р. – масові репресії в армії; 

- 1938 р. – справа антирадянського правотроцькістського блоку (засудження М.Бухаріна, 

О.Рикова). 

Прийнята у 1936 році «сталінська» конституція заклала зовні демократичний фасад 

радянської влади, які в реальному житті не дотримувались. Партійні органи підміняли органи 

державної влади. Серйозним конкурентом влади у формуванні світогляду людей була церква, тому 

релігію оголошено «опіумом для народу». 

Значна увага приділялась освітньому рівню населення. Було сформульовано гасло – «Кадри 

вирішують все». 

9 червня 1939 р. було прийнято закон про смертну кару за втечу за кордон. Головний 

підсумок репресій 30-х - поч. 40-х рр. - фізичне знищення мільйонів людей. Лише у 1937 – 38 рр. 

репресовано біля 10 млн. осіб, з них 2 – 3 млн. знищено фізично. Внаслідок репресій було 

знекровлено інтелектуальні сили радянського суспільства. 

Внутрішня політика режиму базувалась на загальних для будь-якої тоталітарної 

держави засадах – підкорення державі господарства, освіти, культури, приватного життя людей, 

централізацію управління й політичні репресії проти дійсної та надуманої опозиції.  

Стан психозу поступово охоплював значну частину радянського суспільства. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте В.І.Леніна як політичного лідера. 

2. Охарактеризуйте І.В.Сталіна як політичного лідера. 

3. Розрити суть тоталітаризму. 

4. Визначте наслідки репресій в армії. 

 


