
Лекція 6. 

Тема: Об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу. 

Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль у гуманізації діяльності людини, громадянина. 
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1. Становище України після революції та громадянської війни. Україна в роки непу (1921-

1928 рр.) 

Здобувши перемогу у громадянській війні та очікуючи початку світової комуністичної 

революції, більшовики розпочали соціально-економічні перетворення. 

 «Воєнний комунізм» - соціально-економічна більшовиків у 1917 – 1920 рр. 

«Воєнний комунізм» мав дві основні риси:  

- з одного боку, зростаюча роль держави у керівництві економікою, включаючи 

централізований контроль і управління зміна дрібних промислових підприємств великими, заходи по 

введенню єдиного планування;  

з іншого боку, відхід від комерційних і грошових форм розподілу на користь постачання 

основними товарами й послугами або безкоштовно, або за твердими цінами, запровадження 

карткової системи. 

Основні заходи «воєнного комунізму»: 

1. Сільське господарство: 

- введення продрозкладки; 

- державна монополія на продаж і заготовку зерна. 

2. Промисловість: 

- націоналізація підприємств важкої, середньої та дрібної промисловості; 

- загальна трудова повинність; 

- мілітаризація праці; 

- зрівняльний розподіл продуктів харчування серед тих, хто працює. 

3. Торгівля і фінанси: 

- заборона приватної торгівлі; 

- перехід до прямого товарообігу; 

- встановлення твердих цін на товари; 

- карткова система постачання для міського населення; 

- скасування платні за житло, комунальні послуги, транспорт. 

Методи впровадження «воєнного комунізму»: 

- червоний терор; 

- жорстка централізація; 

- створення продзагонів; 

- реквізиції, конфіскації; 



- кругова порука. 

Наслідки «воєнного комунізму»: 

- катастрофічне падіння виробництва; 

- зростання цін, інфляція; 

- процвітання «чорного ринку» та спекуляція; 

- бюрократизація державного апарату; 

- формування командно-адміністративної системи; 

- ігнорування економічних важелів регулювання та управління народним господарством. 

На 1921 рік припав голод, який охопив 30 млн. осіб, 3 млн. з них померли, 2 млн. дітей стали 

сиротами. Економічна криза доповнилась політичною. В країні відбувався масовий відтік 

робітників з міста до села, де було більше шансів вижити. Селянські повстання проти більшовиків 

охопили 25 – 30 % населення Західного Сибіру, Уралу, Дону, Кубані, центру Росії. У березні 1921 

року відбулось повстання у Кронштадті під гаслом «Ради без більшовиків!». 

На початку 1921 р. більшовицька влада опинилась в глибокій кризі. 

Початком здійснений нової економічної політики став X з'їзд РКП (б) (1921 р.), що прийняв 

резолюцію «Про заміну продрозкладки продподатком». 

Нова економічна політика (НЕП) – економічна політика більшовиків у 1921 – 1928 рр., що 

прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні елементів ринкової 

економіки. 

Основні заходи НЕПу: 

1. Сільське господарство: 

- введення продподатку (помірного); 

- дозвіл на оренду землі; 

- дозвіл використовувати найману працю; 

- розвиток різних форм кооперації; 

- скасування кругової поруки. 

2. Промисловість: 

- продаж у приватну власність дрібних та частини середніх підприємств; 

- дозвіл оренди та найманої праці; 

- об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок; 

- скасування загальної трудової політики; 

- перехід від зрівняльної до відрядної зарплатні. 

3. Торгівля і фінанси: 

- поновлення вільної торгівлі; 

- введення державних податків, платні за транспорт, комунальні послуги; 

- випуск конвертованого червінця; 

- поступове вилучення старих грошових знаків. 

Результати НЕПу: 

- зростання господарчої ініціативи, зацікавленості у результатах праці, що привело до 

підвищення її продуктивності; 

- швидкі темпи відбудови народного господарства: до 1926 р. економіка вийшла на 

довоєнний рівень 1913 р.; 

-  зростання життєвого рівня населення; 

-  незмінність авторитарного характеру політичної системи.   

У торговельно-фінансовій сфері відновлювалися товарно-грошові відносини, було 

дозволено приватну торгівлю, створювалися умови для діяльності трьох форм торгівлі - приватної, 

державної й кооперативної, набрали сили кредитна, збутова й продовольча кооперації, провадилися 

ярмарки. До обігу вводилися цінні папери. Для стабілізації фінансів було налагоджено випуск грошей 

і конвертованої грошової одиниці - червінця (1 червінець дорівнював 10 золотим карбованцям). Було 

організовано діяльність Ощадного банку, провадилися регулярні держпозики й випуски цінних 

паперів.  



Як і будь-яка економічна модель НЕП не був застрахований від кризових явищ. У 1923 р. 

криза, яку Л.Троцький назвав «ножиці цін». У 1925 – 1928 рр. дві «кризи хлібозаготівель». 

Неп істотно змінив вигляд країни, пожвавив її економіку, змінив психологію людей. 

 

2. Входження України до СРСР. 

На початку 20 – х  рр. радянська влада була встановлена в Росії, Україні, Білорусії, 

Закавказзі. В цих регіонах протягом громадянської війни склався своєрідний військово-

господарський союз.  

Проекти утворення СРСР та їх реалізація: 

1. Автономізація (проект Й.Сталіна, який був звинувачений В.Леніним у великодержавному 

шовінізмі): 

- усі республіки входять до складу РСФСР на правах автономії; 

- керівні органи РСФСР стають центральними союзними державними органами; 

- повноваження союзних республік обмежуються. 

2. Конфедерація (проект керівництва Грузії, В.Ленін вважав цей проект занадто аморфним, 

слабким перед зовнішньою загрозою): 

- усі республіки укладають між собою двосторонні угоди; 

- центральні союзні органи не створюються; 

- повноваження суб’єктів об’єднання рівні. 

3. Соціалістична федерація (проект В.Леніна, формально прийнятий за основу): 

-  усі республіки, включаючи РСФСР, утворюють союз рівних – Союз Радянських Соціалістичних 

Республік Європи та Азії; 

-  створення нових центральних керівних органів; 

-  збереження союзними республіками широких, рівноправних повноважень. 

29 грудня 1922 р. у Кремлі відбулася конференція уповноважених представників - делегацій 

національних республік, що затвердила проекти Декларацій про утворення СРСР і проект Союзного 

Договору. 30 грудня 1922 р. прийнято Декларацію і Договір про утворення СРСР на І 

Загальносоюзному з’їзді Рад. Обрано ЦВК СРСР на чолі з М.Калініним і РНК СРСР на чолі з 

В.Леніним. II з’їзд Рад, що відбувся в січні 1924 р., 31 січня прийняв Конституцію СРСР, яка 

закріпила створення нової держави. 

 

3. Умови проведення індустріалізації в Україні. Колективізація. Голодомор 1932- 1933 рр. 

Сталінські репресії в Україні. 

 ХV з’їзд ВКП(б) 1927 р.  висловився за прискорення темпів розвитку народного господарства 

при збереженні рівноваги між різними галузями, за пропорційність між нагромадженням і 

споживанням, за госпрозрахунок та інші елементи непу. ХV з”зд ВКП(б) прийняв директиви по 

складанню першого (1927 – 1932) п’ятирічного плану розвитку народного господарства. 

 У перший рік п’ятирічки економіка СРСР ще відчувала імпульси НЕПу, які забезпечили їй 

високий темп розвитку. Валова  продукція промисловості УСРР у 1928/29 рр. збільшилася на 20% 

проти 16,5% за п’ятирічним планом. 

 Прагнучи перетворити ударну працю в норму, ЦК ВКП(б) 9 травня прийняв постанову “Про 

соціалістичне змагання фабрик і заводів”. У 1929 р. на листопадовому пленумі ЦК ВКП(б) було 

вирішено “за всяку ціну” прискорити розвиток машинобудування та інших галузей важкої 

промисловості. 5 грудня 1929 р. ЦК ВКП(б) ухвалив постанову «Про реорганізацію управління 

промисловістю», згідно з якою підприємства, а не трести стали головними ланками управління.  Але 

підприємства були позбавлені економічної самостійності, яку мали трести. 

 Незважаючи на провал політики форсованого розвитку, країна за п’ятирічку зробила 

великий крок уперед.  

 В Україні реалізувалось близько 20% усіх капіталовкладень СРСР. У різних галузях 

промисловості УСРР  будувалося близько 400 нових підприємств. 1 травня 1932 р. дала перший 

струм найбільша в Європі Дніпровська гідроелектростанція в Запоріжжі – Дніпрогес. На той час уже 

діяли інші новозбудовані електричні станції: Криворізька й Харківська. У Донбасі почали діяти 53 

нові шахти загальною потужністю 21 млн. т. вугілля на рік. На діючих металургійних заводах 

республіки було збудовано 12 доменних і 24 мартенівські печі. Став до ладу завод інструментальних 

сталей у Запоріжжі – «Дніпроспецсталь». У Харкові на тракторному  заводі, збудованому за 15 

місяців, 1 жовтня 1931р. з конвеєра зійшов перший трактор – «ХТЗ». 



 У плані другої п’ятирічки, що охоплювала 1933-1937 рр., розвинулися суперечливі 

тенденції попередніх років. Особлива увага надавалася створенню сучасної технічної бази 

промисловості, завершенню будівництва й освоєнню нових підприємств. В Україні передбачалося 

ввести в дію гіганти чорної металургії – «Запоріжсталь», «Азовсталь», «Криворіжсталь», великі  

машинобудівні заводи – Новокраматорський, Харківський турбогенераторний, Луганський 

паровозобудівний та інші. 

 Найвідоміший трудовий почин другої п’ятирічки пов’язаний з іменем Олексія  Стаханова. У 

ніч з 30 на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти «Центральна-Ірміне» в  Кадіївці О.Стаханов застосував 

новий метод роботи,  заснований на розподілі виробничих операцій між вибійником і кріпильниками. 

У результаті за зміну було вирубано 102 т. вугілля, що  у 14.5 рази більше норми, яка на той час 

дорівнювала 7т. 

 Друга п’ятирічка була новим важливим етапом індустріалізації. В Україні особливо швидко 

розвивалося машинобудування, було налагоджено виробництво радіальних, свердлильних, 

шліфувальних та інших верстатів, потужних паровозів, доменного й прокатного обладнання, великих 

турбогенераторів, підйомних кранів тощо. Характерною особливістю другої п’ятирічки був також 

швидкий розвиток легкої і харчової промисловості. 

 План третьої п’ятирічки, розрахований на 1938-1942 рр., був прийнятий ХVІІІ з’їздом 

ВКП(б), який відбувся в березні 1939 р. У республіці планувалося збільшення видобутку вугілля, 

нарощення потужностей машинобудівної промисловості, хімічних підприємств, електроенергетики. 

 Темпи розвитку промисловості в роки третьої п’ятирічки не відставали від запланованих. 

 Довоєнні п’ятирічки вивели Україну на якісно новий рівень економічного розвитку: 

здебільшого аграрний характер економіки України відійшов в минуле. 

 На передодні Другої світової війни частка України в  Радянському Союзі становила: у 

видобутку вугілля – 50,5%, залізної руди –67,6%, у виплавці чавуна – 49,7%, виробництва сталі – 

48,9%. 

З самого початку колективізація розглядалась як засіб для прискорення індустріалізації, 

розв’язання хлібної проблеми, ліквідації заможного селянства – ворога радянської влади. 

1 березня 1928 р. секретар ЦК ВКП(б) В.Молотов оголосив, що оцінка роботи місцевих 

парторганізацій буде прямо залежати «від успіхів у розширенні посівів і колективізації селянських 

господарств». У партії визрівають настрої на користь суспільної колективізації. Створено комісію 

для вивчення питання про перспективи організації колгоспів у різних регіонах СРСР.  Результати 

роботи комісії лягли в основу постанови ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 р. «Про темпи 

колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву»,  в якій Україну було 

віднесено до групи регіонів СРСР, де колективізацію планувалося завершити восени 1931 р. або 

навесні 1932 р. Створювалися державні сільськогосподарські підприємства, які зосереджували 

наявну сільськогосподарську техніку і кадри механізаторів. Ці підприємства одержали назву 

машино-тракторних станцій (МТС). Їх завданням було виробничо-технічне обслуговування 

колгоспів і радгоспів – головним чином тракторна оранка і комбайнове збирання хліба. 

Вузьке коло партійних намісників центру, яким належала вся повнота влади в 

республіці, скоротило строки колективізації на 1-1,5 року (до осені 1930 р.) На 20 січня 1930 р. у 

республіці колективізовано 15,4% селянських господарств, на 1 березня – 62,8%. До колгоспу 

забирали все: реманент, велику рогату худобу, коней, птицю. Колективізація перетворилася в 

комунізацію. 

Колективізація викликала впертий опір селянства. На початку березня 1930 р. Й.Сталін 

виступив у «Правді» зі статтею «Запаморочення від успіхів», де засуджував «перегини». У ході 

колективізації постало питання про долю заможних селян. Прискорення колективізації загострило 

питання про долю куркульства. В грудні 1929 р. на конференції істориків-марксистів Й.Сталін 

поставив завдання «ліквідації куркульства як класу». По суті, кампанія «ліквідації куркульства 

як класу» була формою репресій щодо всього селянства.                    

Одним із найжорстокіших злочинів сталінізму був організований голод 1932-1933 рр. 

7 серпня 1932 р. - закон «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації 

і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» (Закон про п’ять колосків). Засуджено 55 тис. 

селян. 



Незважаючи на небачену раніше жорстокість, забезпечити хлібозаготівлі в 1932 р. не вдалося. 

На місця були направлені надзвичайні комісії ЦК ВКП(б). В Україні її очолив В.Молотов. У 

районах, занесених на «чорну дошку», конфісковували продовольчі і посівні фонди, 

припинялось постачання товарів, на місцевих керівників і колгоспників обрушувались 

репресії. 

Голод охопив регіони найінтенсивнішого сільського господарства – Україну, Північний 

Кавказ, Кубань, Поволжя, Північний Казахстан. Називають різні цифри померлих від голоду в 

України – від 3 до 4,5 або навіть 8 млн. чол. 

1932 – 1933 рр. засвідчили, що «воєнно-комуністичні» методи управління сільським 

господарством ведуть до вимирання села. Сталінське керівництво змушене було шукати шляхів 

вдосконалення управління селом. Держава прагнула внести елементи організованості в роботу 

колгоспів, ліквідувати знеосібку в оцінці праці. У колгоспах було створено виробничі бригади, 

з’явилась колгоспна ланка як форма організації праці всередині бригади. Колгоспи оснащувались 

сільськогосподарською технікою. Технічне обслуговування колгоспи здійснювали державні 

організації – машинно-тракторні станції (МТС). 

На 1937 р. колгоспи України об’єднували 96,1% селянських господарств і 99,7% посівної 

площі. Напередодні Другої світової війни у республіці існувало майже 30 тис. колгоспів, близько 

тисячі радгоспів. 

 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.  

 Переломним в бік підсилення репресій став 1934 р.       

 

4. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. 

Радянсько-німецький пакт про ненапад. Приєднання західноукраїнських земель до 

СРСР. 

Політика сталінської дипломатії полягала в тому, щоб спробувати лавірувати, грати на 

протиріччях між Великою Британією та Францією, з одного боку, і Німеччиною – з іншого, а 

принагідно нейтралізувати і японську загрозу. 

 12 серпня 1939 р. німецький уряд було повідомлено, що СРСР готовий обговорити з 

Німеччиною характер нових відносин. Переговори з Й.Ріббентропом (міністром закордонних справ 

Німеччини) 23-24 серпня вели Й.Сталін і В.Молотов (нарком закордонних справ СРСР). У договорі 

про ненапад, підписаному близько 2 години 24 серпня, передбачалося, що СРСР і Німеччина 

зобов’язується утримувати від усякого насильства, від усякої агресивної дії одне проти одного як 

окремо, так і спільно з іншими країнами. Договір було укладено терміном на 10 років, з можливим 

подовженням строку ще на 5 років. 

 Існував секретний додатковий протокол, в якому йшлося про сфери впливу СРСР і 

гітлерівської Німеччини в Європи. Згідно секретного протоколу Фінляндія, Латвія, Естонія, 

частково Литва відходили до сфери впливу СРСР, північний кордон Литви було визначено межею 

сфер інтересів Німеччини і СРСР. Дуже чітко було визначено долю Польщі: вона мала бути 

розділена між Москвою та Берліном. Просування Німеччини на схід було визначено межею по лінії 

рік Нарва-Вісла – Сян. За СРСР визнавалися інтереси в Бессарабії.  

17 вересня 1939 р. на територію східної Польщі  ввійшла Червона Армія, практично не 

зустрічаючи опору, що означало фактичний вступ СРСР у Другу світову війну. Радянські і німецькі 

війська в Польщі розмежувала лінія по ріках Нарва, Вісла, Сян, як і було передбачено секретним 

додатковим протоколом від 23 серпня 1939 р. 28 вересня 1939 р.  

 28 вересня 1939 р. Ріббентроп знов прибув до Москви. Цього разу було укладено радянсько-

німецький договір про «Дружбу і кордон», який також супроводжувався секретними протоколами. 

Договір зафіксував поділ Польщі, уточнював лінію радянсько-німецького  кордону: тепер її було 

пересунуто на схід порівняно з умовами секретного протоколу від 23 серпня; вона проходила за 

орієнтованою етнографічною межею проживання поляків, з одного боку, українців і білорусів – з 

іншого. 

 1-2 листопада 1939 р. п’ята сесія Верховної Ради СРСР прийняла рішення про  включення 

Західної України і Західної Білорусі  до складу СРСР і возз’єднання  їх з УРСР та БРСР. У червні 



1940 р. уряд СРСР зажадав від Румунії вивести війська з Бессарабії і тієї частини Північної 

Буковини, де проживало здебільшого українське населення. Північна Буковина і Придунайські 

українські землі 28 червня 1940 р. ввійшли до складу УРСР. Законодавче  закріплення нових 

територій у складі СРСР відбулося шляхом утворення  нової союзної республіки – Молдавської РСР 

– і розподілу території  Бессарабії між МРСР і УРСР.  

 

5. Напад нацистської Німеччини на СРСР. Фашистська окупація України. 

Увечері 18 грудня 1940 р. Гітлер підписав директиву про воєнні дії проти СРСР, що 

дістала порядковий номер 21 і умовне найменування  «Барбаросса». Планом «Барбаросса» 

передбачався розгром Радянського Союзу протягом однієї короткочасної кампанії (7-8 тижнів) ще до 

того, як буде  закінчено  війну проти  Великої Британії. Головними стратегічними об’єктами були 

визнані Ленінград, Москва, Центральний промисловий район і Донецький басейн. Для наступу 

виділено майже 80% німецької армії. Для нападу на СРСР 22 вересня 1940 р. створено Троїстий 

пакт (Німеччина, Італія, Японія), згодом приєднались Румунія, Угорщина, Болгарія, Словаччина, 

Хорватія, Фінляндія. 

Згідно з планом «Барбаросса» німецько-фашистські війська, що готувалися до наступу, склали 

групу армій «Північ», «Центр» і «Південь». 

22 червня 1941 р. гітлерівська Німеччина  напала на Радянський Союз.  

Захопивши Україну, окупанти передусім знищили її цілісність. Вони поділили українські 

землі на чотири частини, підпорядкувавши їх різним державам і різним адміністративним органам.   

 Чернівецьку та Ізмаїльську області було включено до складу союзника Німеччини – Румунії. 

Одещину, південні райони Вінницької, західні миколаївської області, лівобережні райони Молдавії 

об’єднали в губернаторство «Трансністрія» і також проголосили частиною румунського 

королівства. 

 Західноукраїнські землі – Дрогобицька, Львівська, Станіславська і Тернопільська області – на 

правах окремого дистрикта (округу) під назвою Галичина були включені до складу Генерал – 

губернії, що охоплювала польські землі з центром у Кракові. 

 Чернігівщину, Сумщину, Харківщину і Донбас, як  прифронтові області, підпорядкували 

безпосередньо військовому командуванню.  

 Інші українські землі входили до складу  Рейхскомісаріату «Україна» з центром у м. Рівно. 

На пост рейхскомісара України Гітлер призначив Еріха Коха. 

 Що ж до Карпатської України, то вона ще з 1939 р. залишилась у складі  Угорщини. 

 Окупаційні власті спиралися на різноманітні каральні органи – державну таємну поліцію 

(гестапо), озброєні  загони Націонал – соціалістичної  робітничої партії  Німеччини (СС),  службу 

безпеки  (СД). На захоплених територіях створювалася допоміжна адміністрація із  представників 

місцевого населення, які виявили бажання співробітничати з окупантами. Це – бургомістри у містах, 

голови у районах, старости в селах, допоміжна поліція. 

 Гітлерівський план «Ост» передбачав перетворення України на колоніальну країну, аграрно-

сировинний придаток рейху, «життєвий простір» для колонізації представниками «вищої раси». В 

ході каральних заходів було знищено 215 сіл.  А всього в Україні було вбито й замучено 3,9 млн. 

цивільного населення, понад 1,3 млн. військовополонених. 150 концентраційних таборів, 

влаштованих в Україні, перетворилися на страхітливі «фабрики смерті». 

 Окупаційні власті здійснювали широкомасштабну програму економічного пограбування 

країни. На роботу в промисловості й сільському господарстві Німеччини, по суті в нацистське 

рабство, було вивезено з України 2,2 млн. працездатних чоловіків і жінок, переважно молодих. 

 Нацистський «новий порядок» викликав хвилю обурення в Україні. Поступово пасивні 

форми опору переростали в активні:  антигітлерівське підпілля і партизанський рух.  

 Факти свідчать, що в  антигітлерівському русі Опору було дві течії, перша з яких справді 

керувалася радянськими гаслами, а друга орієнтувалася на створення незалежної  української 

держави. 

 

6. Радянське підпілля та партизанський рух. ОУН. Створення УПА. Звільнення України від 

нацистської окупації. Закінчення Другої світової війни. 

До  1941 р.  сталінське керівництво СРСР,  розраховуючи в майбутній війні вести боротьбу на 

ворожій території, не подбало про підготовку організаторів підпілля і партизанської боротьби.  



 У червні-вересні 1941 р. в Україні було створено 23 підпільні обкоми, 685 міських і районних 

підпільних комітетів, 4316 підпільних організацій і груп КП(б)У. За перший рік на території України 

для партизанської і диверсійної роботи було залишено 3500 груп. З 3500 їх на червень 1942 р. 

залишилося лише 22. 

 Посиленню партизанського руху в Україні сприяла перемога під Москвою. У деяких  районах, 

де партизанський рух був особливо інтенсивним, окремі загони зливалися в з’єднання. Так, після 

окупації Сумщини гітлерівцями розгорнули бойову діяльність партизанські загони С. Ковпака і 

С.Руднева.  Скоро вони об’єдналися, в результаті чого виникло досить велике угрупування під 

командуванням С.Ковпака. Весною 1942 р. на півночі Сумської області сформувалася  «Група 

об’єднаних партизанських загонів» під загальним командуванням О.Сабурова. Боротьбу з 

окупантами вели загони на чолі з О.Федоровим, Я.Мельником, М.Наумовим. 

 Прагнучи налагодити централізоване керівництво партизанським рухом, ДКО 30 травня 1942 

р. створив при Ставці Центральний штаб партизанського руху (ЦШПР), начальником якого 

було призначено першого секретаря ЦК КП Білорусії П.Пономаренка. В червні 1942 р. почав діяти 

Український штаб партизанського руху  (УШПР), підпорядкований безпосередньо ЦК КП(б)У. 

Начальником штабу було призначено Т.Строкача. 

 Організація українських націоналістів, зокрема та її частина, яка йшла за Андрієм  

Мельником,  котрий заступив місце керівника ОУН  Євгена Коновальця. Після вбивства останнього в 

Нідерландах 1938 р., у перші дні війни покладали певні надії на  Німеччину. Більшість же ОУН була 

невдоволена курсом А.Мельника на зближення з гітлерівцями. Цю частину очолив Степан Бандера – 

з 1933 р. голова ОУН на землях. 

 ОУН  напередодні радянсько-німецької війни розкололася на дві фракції: прибічників 

С.Бандери – ОУН-Б, яких  називали бандерівцями, і прибічників А.Мельника – ОУН-М, або 

мельниківців. 

 Нацистське керівництво Німеччини погодилося на комплектування з батальонів «Нахтігаль» і 

«Роланд»  Легіону українських націоналістів, особовий склад якого планувався використати при  

проведенні диверсійних операцій на радянських територіях. Зі свого боку, ОУН-Б у цих військових  

частинах вбачала ядро майбутньої української армії. 

 Ввечері 30 червня 1941 р., зразу ж після відступу радянських військ зі Львова, скликані 

керівниками ОУН-Б при підтримці «Нахтігалю» Українські національні збори ухвалили відновити 

державну незалежність України та сформувати національний уряд (Українське державне 

управління), прем’єром став  Ярослав Стецько, один із провідних діячів  ОУН. 9 липня 1941 р. уряд 

Я. Стецька було розігнано. 

Перемога під Сталінградом змінила обстановку на фронті на користь Радянського Союзу. 

Захопивши стратегічну ініціативу, Червона армія утримувала її до кінця війни. Кінець грудня 1942 

р. став початком вигнання гітлерівців з території України. Першим населеним пунктом, 

очищеним від фашистських військ, було село Півнівка Міловського району Луганської області. 

 З квітня по липень 1943 р. на фронтах панувало відносне затишшя. 

 Курська битва розпочалася 5 липня 1943 р. наступом німецьких військ і тривала  50 днів. У 

результаті важких, кровопролитних боїв кращі танкові дивізії Німеччини були знищені. Створилися 

сприятливі умови для наступальних операцій Червоної армії на всіх фронтах, у тому числі і в 

Україні. У серпні силами Степового та Воронізького фронтів була проведена Білгородсько-

Харківська операція. В ніч на 23 серпня розпочався вирішальний штурм Харкова, а вранці місто було 

очищене від окупантів. 

 У планах осінніх операцій 1943 р. першочергового значення надавалося розгрому противника 

на Лівобережній Україні, Донбасі, виходу до Дніпра та  захопленню плацдармів на його правому 

березі. На кінець вересня 1943р. війська Південного і Південно-Західного фронтів, очистивши від 

противника Донбас, вийшли на рубіж Новомосковськ – Запоріжжя – річка Молочна. 

 2 вересня фашистів вибили із Сум, 21-го – з Чернігова, 23-го – з Полтави. 21-22 вересня 

Червона армія вийшла до Дніпра в районі Прип’яті. Всього ж наприкінці вересня 1943 р. 

Червона армія контролювала 700 км. Лівого берега  Дніпра. У жовтні точилися завершальні бої 

по  розгрому нацистів на Лівобережжі. У перші дні листопада розпочалися вирішальні бої за Київ. 6 

листопада 1943 р. столиця України була очищена від нацистів. 

Антигітлерівська підпільно-партизанська боротьба в Україні 1943 р. досягла найвищої 

напруги. 12 червня 1943 р. у рейд по західних областях України (Карпатський  рейд) вирушило 

партизанське з’єднання під командуванням С.Ковпака. 



 Одним з найважливіших напрямів діяльності партизанського загону було руйнування шляхів 

сполучення, передовсім залізниць, мостів, нищення залізничних ешелонів, які перевозили на фронт 

живу силу й техніку під кодовою назвою «рейкова війна». 

 У партизанських загонах України діяли сотні професійних розвідників. Серед  найвідоміших – 

М.Кузнєцов з особливого розвідувального загону Д.Медведєва. 

 У другій половині 1942 р. підпільно-партизанська діяльність ОУН-Б значно активізувалося.  В 

донесеннях німецьких командирів, які збереглися в радянських і закордонних архівах, вказується, що 

вже навесні 1942 р. на Волині, Поліссі успішно діяли добре озброєні загони бандерівців. У жовтні 

1942 р. ці загони об’єдналися під спільним керівництвом і дістали назву Українська повстанська 

армія (УПА). 

 Крім бандерівців і мельниківців, на Волині, Поліссі ще з літа 1941 р. діяли загони під 

командуванням Тараса Бульби (Боровця). 

 Улітку 1943 р. ОУН стала формувати озброєні військові частини в Галичині.  

 Під час війни відбувався перегляд програмних цілей ОУН. У червні 1943 р. відбувся ІІІ 

Надзвичайний великий збір ОУН – Б. Було введено військові звання - від стрільця до генерала, 

військові нагороди за  відвагу чи відзнаку, створено школи командного складу, засновано газети і 

журнали. УПА сформувала ударні групи під назвами: УПА – Захід, УПА – Схід, УПА-Північ, УПА-

Південь.  Систематичні бойові дії ОУН-УПА розгорнула  наприкінці 1942 – на початку 1943 р. 

 Український національний рух Опору не мав зовнішньої підтримки –Англія, США,  пов’язані 

з СРСР союзними зобов’язаннями, навіть не ставили питання про сприяння ОУН-УПА. 

 Що ж до радянських партизанів, то в них, як і раніше, бачили ворогів ідеї незалежної України. 

ОУН-УПА прагнула витіснити з району своєї дислокації партизанські загони та розвідувально-

диверсійні групи, очолювані комуністами. 

 У жовтні 1943 р. УПА звернулася до радянських партизанів із закликом приєднатися до 

спільної боротьби пригнічених народів за створення незалежних держав, а не відновлення СРСР. 

 Таким чином, 1943 р. ознаменувався розгромом гітлерівських військ на Лівобережжі. Значний 

вклад у це своєю героїчною працею в східних районах СРСР внесли жителі України. Радянські 

партизанські з’єднання і Українська повстанська армія воювали з окупантами у тилу. 

З початком 1944 р. СРСР вступив у завершальний етап війни. 

 Січнево–лютневий наступ на  Правобережжі  завершився розгромом противника на 

Нікопольському  плацдармі військами 3-го і 4-го Українських фронтів. 8 лютого гітлерівці залишили 

Нікополь, а 22 – Кривій Ріг. Були створені умови для звільнення Криму. Наприкінці лютого 1944 р. 

на одній з нарад А.Гітлер заявив, що весна буде союзником німецького солдата. На початку березня 

розгорнувся новий наступ Українських фронтів. Залишки угрупувань німецько-фашистських військ 

«Південь» і «А» зазнали нищівних поразок. Повністю була очищена від нацистських окупантів 

Правобережна Україна і частина західних областей України. 13 березня німці залишили Херсон, 20 – 

Вінницю, 25 – Проскурів, 27 березня 1944 р. війська 2-го українського фронту, наступаючи на 

Яссько-Кишинівському напрямку, форсували спочатку р. Південний Буг, а потім –Дністер і вийшли 

на кордон СРСР з Румунією по р. Прут. Воєнні дії були перенесені на територію Румунського 

королівства. Водночас 1-й Український фронт, розгромивши німецькі війська в районі  Тернополя і 

Кам’янця-Подільського, повів наступ на Чернівці та Коломию і 8 квітня вийшов на кордон з Чехо-

Словаччиною. 

 У квітні – на початку травня 1944 р. війська 4-го Українського фронту, Чорноморського 

флоту, Азовської військової флотилії у взаємодії з Окремою Приморською армією, яка наступала 

через Керченський півострів, провели кримську наступальну  операцію. 13 квітня війська визволили 

Сімферополь, 9 травня – Севастополь.  12 травня Крим був повністю очищений від гітлерівців. 

Кримсько-татарське населення було  звинувачене в співробітництві з окупантами і за рішенням 

Державного комітету оборони у травні 1944 р. виселене в Середню Азію. 

 У літку 1944 р. становище Німеччини значно погіршилося. 6 червня 1944 р. американо-

англійські війська відкрили другий фронт в Європі. 23 червня розпочалась Білоруська операція під 

кодовою назвою «Багратіон», яка завершилася 29 серпня повним розгромом німецьких військ і 

вступом Червоної армії в межі Польщі. Частини 1-го Українського фронту 27 липня вибили німців зі 

Львова, Станіслава, Перемишля. З 20 по 29 серпня війська 3-го і 2-го Українських фронтів провели 

Яссько-Кишинівську операцію, в результаті якої були очищені від противника Молдавська РСР та 

Ізмаїльська область УРСР. 



 Останній населений пункт УРСР у її довоєнних межах – село Лавочне Дрогобицької області – 

визволили від гітлерівців 8 жовтня 1944 р. Офіційним днем завершення вигнання військ Німеччини 

та її союзників вважається 14 жовтня 1944 р., коли відбулось урочисте засідання в Києві. Що ж до 

Карпатської України, то війська 4-го Українського фронту завершили її очищення від гітлерівців 28 

жовтня 1944 р. 

 Відступ німецьких окупантів і поява на території Західного Полісся, Волині і Галичини  

радянських військ активізували діяльність у цих регіонах українських національних сил. У липні 

1944 р. за ініціативою ОУН – Б була сформована позапартійна структура з функціями цивільного і 

військового управління – Українська головна визвольна рада (УГВР), яка мала очолити збройну 

боротьбу в Україні проти окупантів, а після досягнення незалежності передати всю повноту влади  

Українським установчим зборам. У 1944 р. головний штаб вермахту видав інструкцію, у якій було 

зазначено: «З огляду на їхню ненадійність, не може бути й мови про якісь спільні дії з УПА з 

подальшою метою». 

 Роль «п’ятої колони», на думку гітлерівців, мала відіграти стрілецька дивізія СС «Галичина», 

формування якої почалося весною 1943 р. зусиллями мельниківців за активної участі В.Кубійовича. 

 З наближенням Червоної армії до основних районів базування УПА радянське командування 

активізувало діяльність партизанських загонів і розвідувально-диверсійних груп. Одним з 

найголовніших завдань Львівсько-Варшавського рейду  1-ї Української партизанської дивізії, який 

відбувся у січні – на початку квітня 1944 р., була боротьба з ОУН – УПА. 

 За роки війни Україна втратила 8.0 млн. чол. - п’яту частину населення:  2,5 млн. чол. 

загинули в боях; 5,5 млн. становили знищені військовополонені і цивільні особи. Всі демографічні 

втрати  обчислювалися неймовірно великою цифрою – 14,5 млн. 

 Промисловість і сільське господарство перебували в стані повної розрухи. Було знищено 16 

150 підприємств, 27 910 колгоспів, 872 радгоспи і  1300 машинно-тракторних станцій. 

 У надзвичайно складних умовах почалася відбудова народного господарства України. В 

розпал наступальних операцій Червоної армії в серпні 1943 року  Раднарком СРСР і ЦК ВКП(б) 

прийняли постанову «Про невідкладні заходи щодо відбудови господарства в районах, визволених 

від німецької окупації». Досить складною проблемою відбудови були кадри. 

 Значних успіхів удалось досягти у відбудові основних галузей народного господарства. 

Всього до травня 1945 р. було відбудовано і введено в дію близько 3 тис. великих промислових 

підприємств України. 

 Відбудовчі процеси ширились і на селі. 1943 – 1945 рр. у результаті надлюдського 

напруження сил сільського населення, переважно жінок і дітей, було освоєно 76% усієї довоєнної 

посівної площі у колгоспах.   

 

Питання для самоперевірки: 

1. Визначити основні засади «воєнного комунізму» та НЕПу. 

2. Прокоментувати заходи «воєнного комунізму» та НЕПу в сфері торгівлі і фінансів, 

промисловості, сільського господарства. 

3. Зробіть порівняльну характеристику проектів утворення СРСР. 

4. Поясніть, чому саме 1934 р. став переломним в плані репресій. 

5. Визначте внесок українського народу у перемогу СРСР в Другій світовій війні.  


