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Тема: Українська РСР в умовах радянської модернізації (1928 – 1939 роках). Перехід до форсованої 

індустріалізації та командної економіки. Перші п’ятирічні плани.  

Мета уроку: охарактеризувати причини переходу до форсованої індустріалізації, з'ясувати зміст 

поняття «директивне господарювання»; розвивати уміння критично мислити; виховувати навички 

позитивного розв'язання суперечливих питань.  

План уроку 

1. Перехід до форсованої індустріалізації.  

2. Директивна економіка.  

3. Життя і побут верств і груп населення. 

Хід уроку 

1. Перехід до форсованої індустріалізації. 

Ринкові відносини обмежували партійним і радянським органам влади можливість керувати 

суспільством. Тому замість некерованого непу більшовики почали запроваджувати централізоване 

директивне планування. Проголошений 1925 року на XIV з'їзді партії курс на індустріалізацію передбачав 

перекачування коштів із сільського господарства за рахунок запровадження так звапих «ножиць цін». На 

думку Л. Троцького, підвищення податків для селян мало штучно створити різницю в Ціпах і допомогти 

зібрати кошти на розвиток промисловості. И. Сталін повернувся до цього питання через два роки після 

розгрому опозиції на чолі з Л. Троцьким. На XV з'їзді ВКП(б) у грудні 1927 р., було схвалено директиви 

першого п'ятирічного плану на 1928/29 — 1932/33 рр., які передбачали середньорічні темпи зростання 

промислової продукції на 16 % .  

І н д у с т р і а л і з а ц і я — цс процес інтенсивного створення машинного виробництва в більшості 

галузей економіки і в першу чергу в промисловості.  

Як і раніше, велику індустрію планувалося забезпечити коштом селян. Але спосіб вилучення цих 

коштів змінювався. Передбачалося встановити завищені ціни на промислові товари і занижені — на 

сільськогосподарську продукцію, тобто застосувати «ножиць цін».П'ятирічний план було розроблено 

удвох варіантах — відправному й оптимальному. За оптимальним варіантом темпи індустріалізації 

піднялися більше, ніж на 20 %. Така політика отримала назву «сталінської індустріалізації».  

Так, як господарство СРСР в цілому перебувало на до індустріальній стадії розвитку ХІV з’їзд ВКП(б) 

( грудень 1925р.) проголосив курс на індустріалізацію. Будучи логічним продовженням плану ГОЄЛРО, 

офіційний цей курс був спрямований на забезпечення економічної самостійності і незалежності СРСР; 

зміцнення обороноздатності країни; створення матеріально-технічної бази для модернізації як 

промисловості, так і с/г; стимулювання неухильного зростання продуктивності праці і на цій основі 

підвищення матеріального добробуту і культурного рівня трудящих. 

Важливе місце у здійсненні наміченого курсу на індустріалізацію відводилося Україні. На ІХ з’їзді 

КП(б)У (грудень 1925р.) вказувалось на принципово важливу роль важкої промисловості республіки для 

процесу модернізації та реконструкції країни.  

В листопаді 1929р. в “Правді” з’явилася стаття Сталіна “Рік великого перелому” в якій був 

проголошений курс на різке форсування індустріалізації. У 1931р. радянські закупки становили 30% 

світового експорту машин і обладнання, 1932 р. – майже 50%.  

Джерелами фінансування цих закупок та індустріалізації були:  

1. Перекачування коштів із легкої та харчової у важку промисловість.  

2. Податки з населення.  

3. Внутрішні позики.  

4. Випуск паперових грошей, не забезпечених золотом.  

5. Форсоване розширення продажу горілки.  

6. Збільшення вивозу за кордон нафти, лісу, хутра та хліба.  

7. Режим економії.  

8. Небаченого рівня досягла експлуатація населення, в’язнів ГУЛАГу.  

Процес індустріалізації в Україні крім загальносоюзних тенденцій, мав і свої особливості.  

Особливості процесу індустріалізації в Україні:  



1. Великі капіталовкладення в промисловість республіки, особливо у початковий період. За роки 

першої п’ятирічки (1928-1933) на Україну припадало 20% (269,4 млн. крб.) загальносоюзних 

капіталовкладень.  

2. Побудова і реконструкція в Україні на початку індустріалізації великих об’єктів.  

3. Нерівномірність процесу модернізації промислового потенціалу республіки (1-а п’ятирічка – з 1500 

підприємств на Україну перепадало – 400; 2-а п’ятирічка – з 4500 – 1000; 3-а п’ятирічка – з 3000 – 600).  

4. Поява у республіканському промисловому комплексі нових галузей (у харчовій промисловості: 

маргаринова, молочна, хлібопекарська).  

5. Модернізація легкої та харчової промисловості значно відставала від важкої індустрії. 

Капіталовкладення у важку індустрію в роки першої п’ятирічки становили 67,5% асигнованих коштів, а 

в легку і харчову – лише 12,5%.  

6. Витіснення приватного сектору в економіці України йшло вищими темпами, ніж в СРСР в цілому. 

1921 на приватний сектор припадало – 25% виробництва промислової продукції, 1928 р. – 12% (по СРСР 

17%).  

Модернізація промислового потенціалу України дала змогу республіці випередити за рівнем розвитку 

індустрії кілька західних країн. Вона посіла 2-е місце в Європі (після Німеччини) за виплавкою чавуну, 

3-е місце – за виробництвом сталі (після Німеччини та Англії), 4-е місце в світі за видобутком вугілля. 

Модернізація сприяла посиленню процесу урбанізації.1925р. – кожен 5-й проживав в місті, 1939р – кожен 

3-й. Формується український національний робітничий клас та інтелігенція.  

Недоліки:  

1. До кінця 1930 р. 40% капіталовкладень у промисловість СРСР було заморожено у незавершених 

проектах.  

2. Привілейоване, домінуюче становище виробництва засобів виробництва.  

3. Побудова і реконструкція підприємств монополістів.  

4. Диспропорційне і нерівномірне формування промислового потенціалу республіки.  

5. Наростаюча централізація економічного життя (1927-1928 рр.) – важка промисловість України 

(група “А”) на 89% була у загальносоюзному підпорядкуванні, а група “Б” – на 50%.  

6. Повернення до командних методів управління, посилення експлуатації трудящих, поглиблення 

відчуженості робітничого класу від засобів виробництва.  

На початку 1933 року країна була поставлена на межу економічної катастрофи. Тому в 1933 р. політика 

“надіндустріалізації” стрибкоподібного нарощування темпів розвитку промисловості припинилася… 

Внаслідок проведення політики індустріалізації УРСР перетворилася в індустріальноаграрну 

республіку.  

Темпи зростання народного господарства в роки непу не задовольнили керівництво. Після смерті В. 

Леніна Й. Сталін перетворився на одноособового лідера партії й держави. На зміну ленінському гаслу 

про початок світової комуністичної революції було прийняте гасло перетворення країни на військовий 

табір в умовах капіталістичного оточення й підготовки нападу імперіалістів на Радянський Союз.  

1929 року на Пленумі ЦК ВКП(б) ухвалено рішення: «Будь-якою ціною прискорити розвиток 

машинобудування та інших галузей важкої промисловості». Широким масам комуністів Й. Сталін 

заявляв: «Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань за 40 років. 

Або ми зробимо це, або нас зімнуть».  

20 січня 1929 року газета «Правда» надрукувала статтю В. Леніна «Як організувати змагання». Після 

цього комітети спрямували свою діяльність на організацію соціалістичного змагання, яке оформилося у 

вигляді різноманітних виробничих рухів: «Громадського буксиру» — для доведення відсталих бригад до 

передових; «Зустрічного плану» — для збільшення показників державного плану, бригад зразкової праці 

та ударних бригад.  

У травні 1932 року вибійник з Горлівки Микита Ізотов, добре оволодівши новою технікою, виконав 10 

змінних норм за одну зміну. Свій досвід він став передавати молодим робітникам. Цей рух набув 

широкого розмаху по всій республіці та СРСР у цілому й одержав назву ізотівського.  

У серпні 1935 року молодий донбаський шахтар Олексій Стаханов видобув за одну зміну 102 т вугілля, 

чим перевищив норму в 14 разів. Республіку й усю країну охопив стаханівський рух.  

Сталевар з Маріуполя Макар Мазай у жовтні 1936 року виступив зачинателем швидкісного 

сталеваріння. Широке визнання здобуло ім'я машиніста Петра Кривоноса, який став ініціатором 

швидкісного руху потягів.  



Стаханівський рух прийшов і на українське село. Радянські газети прославляли здобутки жіночої 

тракторної бригади Паші Ангеліної з Донеччини, ланкових Ганни Кошової та Марії Демченко з 

Київщини, які досягали високих урожаїв цукрових буряків.  

2. Директивне господарювання.  

Новий господарський механізм, на відміну від ринкової економіки, ґрунтувався на директивному 

плануванні, високому ступені централізації управління народним господарством, адміністративно-

командних методах. Знову було відновлено карткову систему постачання робітників і службовців. 

Економічні засоби стимулювання праці були замінені моральними стимулами.  

1932-1933 рр. в економіці країни склалося надзвичайно важке становище. Країна постала перед 

загрозою економічної катастрофи. Враховуючи справжній стан економіки, з 1933 р. політика 

комуністичного штурму припинилася. Сталін 1933 р. оголосив п'ятирічку виконаною достроково. Але 

насправді план не було виконано.  

На другу п'ятирічку (1933-1938 рр.) були запропоновані більш реальні темпи приросту промислової 

продукції — 13-14 % . Щоб підвищити продуктивність праці, у другій половині 1935 р. було тимчасово 

скасовано граничну межу в заробітках, скасовано карткову систему розподілу продовольчих товарів. Ці 

заходи сприяли підвищенню матеріальної зацікавленості, застосуванню прогресивних методів роботи.  

Влада одразу ж відреагувала на підвищення продуктивності праці робітників: норми виробітку і 

планові завдання було суттєво підвищено. Це призвело до перенапруження виробничого процесу і 

незадоволення працівників. Із 1937 р. почався спад виробництва. За перші дві п'ятирічки було зведено 

цілий ряд великих підприємств, які й донині складають основу економіки: Запоріжсталь, Криворіжсталь, 

Азовсталь, Дніпрогрес, ХТЗ, Крам-машбуд, Дніпроалюмінійбуд. 

Були реконструйовані Луганський паровозобудівний завод, металургійні заводи у Макіївці, 

Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Комунарську. Збільшилась потужність Штерівської ГЕС, 

запрацювала Зуївська ДРЕС.  

Але це були підприємства так званої «групи « А » — виробництва засобів виробництва, тобто 

устаткування для промисловості.  

На підприємства «групи « Б » — виробництво товарів народного споживання (тобто товарів для 

населення) — радянська влада завжди звертала менше уваги, що призводило до їх дефіциту і низької 

якості.  

Разом з тим розвивались нові галузі харчової промисловості: хлібопекарська, маслоробна, маргаринова 

і комбікормова. Практично з нуля в СРСР була створена легка промисловість. Проте темпи їх зростання 

були більш повільними і відставали від важкої індустрії.  

3. Життя і побут верств і груп населення.  

Згортання ліберального курсу супроводжувалося падінням життєвого рівня трудящих. І хоча 

керівництво країни підкреслювало, що економічні труднощі тимчасові, лінія на соціалістичну 

індустріалізацію зумовлювала в населення спротив населення. Результати політики індустріалізації  

 
 

Узагальнення.  
За час індустріалізації СРСР досяг економічної незалежності і перетворився на індустріально-аграрну 

державу; розвинулися нові галузі промисловості, з'явилося багато новобудов. Було створено могутній 

військово-промисловий комплекс. Водночас це призвело до встановлення необмеженої влади 

політичного керівництва країни, стимулювання екстенсивного розвитку економіки, уповільнення темпів 

виробництва предметів споживання, формування політики суцільної колективізації. Збільшилася питома 

вага великої промисловості. В Україні вона розвивалася в містах Донецько-Придніпровського району, що 

обмежувало можливості розвитку інших регіонів. Індустріалізація здійснювалася за кошти селян через 

«ножиці цін» і практично не позначилася на добробуті людей.  

Рекомендована література до теми:  

1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб.- 3-тє вид.,доп. – Академвидав, 2010.- 688с. 



2. Борисенко В. Курс української історії.- К., 1997.  

3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 

1996.  

4. Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1992.  

Питання для самоперевірки: 

1. Поясніть, чому саме наприкінці 1920-х років Сталін відмовився від непу.  

2. У чому полягала суть сталінської індустріалізації?  

З. Як позначилася сталінська індустріалізація на становищі селян?  

4. Укажіть фактори, які дозволили Сталіну стати одноосібним керівником держави? 

Домашнє завдання: 

1. Написати конспект 

2. Дати відповіді на питання для самоперевірки 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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