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18.01.2023 

Група № 11 

Мегей А.В. 

Історія України 

Урок № 29-30 

Тема уроку: НЕП. Голод в Україні в 1921-1923 рр. Утворення СРСР 

1. Опрацюйте конспект уроку 
Нова економічна політика (НЕП) – економічна політика більшовиків в Україні в 1921 – 1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та 

базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки. 

Причини НЕПу: 

- глибока економічна криза як наслідок громадянської війни та політики «воєнного комунізму»;  

- політична криза (опір політиці більшовиків – селянські повстання, страйки, виступи в армії); 

- спад революційної хвилі в Європі, відкладення ідеї «світової соціалістичної революції»;  
- початок реалізації плану ГОЕЛРО (Державна комісія з електрифікації Росії), який передбачав будівництво електростанцій, заводів в Україні. 

Початок НЕПу – березень 1921 р. – рішення Х з’їзду Російської комуністичної партії більшовиків (РКП(б)) про перехід до нової економічної політики 

(НЕПу). 

Заходи НЕПу 

Сільське господарство 

- заміна продрозкладки продподатком; 
- дозвіл на оренду землі; 

- дозвіл на використання найманої праці; 

- розвиток кооперативного рух. 

Промисловість 
- продаж у приватну власність та передача в оренду дрібних та частину середніх підприємств; 

- дозвіл на використання найманої праці; 

- об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок; 
- перехід від зрівнялівки до відрядної зарплати. 

Фінанси та торгівля 

- поновлення вільної торгівлі; 

- введення державних податків, плату за транспорт, комунальні послуги; 
- випуск конвертованого червонця, вилучення старих грошових знаків. 

Особливості НЕПу в Україні 

- НЕП в Україні запроваджено пізніше, ніж у Росії в 1922 р.; 
- висока ставка продподатку; 

- застосування репресивних заходів при вилученні продподатку; 

- введення НЕПу в умовах голоду 1921-1922 рр.; 
- широка підтримка НЕПу українським населенням. 

Результати НЕПу 

- зростання господарської ініціативи, зацікавленості в результатах праці, продуктивності праці; 

- швидкі темпи відбудови народного господарства; 
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- зростання життєвого рівня населення; 
- конфлікт між ринковими відносинами та адміністративно-командною системою. 

1925 р. - завершення відбудови промисловості. Проголошення Всесоюзною комуністичною партією (більшовиків) (ВКП(Б)) курсу на індустріалізацію. 

Індустріалізація - система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення 
обороноздатності країни. 

ГОЛОД В УКРАЇНІ 1921-1923 рр. 

Причини голоду 
 

- післявоєнна розруха; 

- скорочення виробництва с/г продукції; 

- політика «воєнного комунізму»; 
- експорт хліба та його вивезення до Росії; 

- посуха, неврожай… 

Заходи влади 
- замовчування наявності голоду в Україні; 

- збір продподатку та вивезення хліба з України; 

- вилучення церковних цінностей для боротьби з голодом; 

- дозвіл міжнародним організаціям надавати допомогу голодуючим (АРА (американська адміністрація допомоги), Фонд Ф.Нансена, Міжнародний комітет 

робітничої допомоги). 

Наслідки голоду 

- померло 1,5 – 2 млн. чоловік; 
- придушення селянського повстанського руху в Україні та зміцнення більшовицької влади. 

УТВОРЕННЯ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК (СРСР) 

Етапи утворення СРСР 
І етап: червень 1919 – грудень 1920 рр. – створення військово-політичного союзу радянських соціалістичних республік Росії, України, Латвії, Литви та Білорусії. 

ІІ етап: грудень 1920 – грудень 1922 рр. - УСРР та інші радянські республіки підписали з РСФРР договори про воєнний та господарський союз. 

ІІІ етап: грудень 1922 – травень 1925 рр. – утворення СРСР. 30 грудня 1922 р. І Всесоюзний з’їзд рад у Москві затвердив договір про утворення СРСР. Договір 

про утворення СРСР підписали УСРР (Україна), РСФРР (Росія), БРСР (Білорусія), ЗРФСР (Закавказзя – Грузія, Вірменія, Азербайджан). 
У січня 1924 р. ІІ Всесоюзний з’їзд рад затвердив першу Конституцію СРСР. У травні 1925 р. – ІХ Всеукраїнський з’їзд рад вніс зміни до Конституції УСРР, де 

було вказано про вступ України до СРСР. 

2. Виконайте самостійну роботу 

1. У якому році Українська СРР стала складовою СРСР? 

А 1919 р. 

Б 1920 р. 
В 1921 р. 

Г 1922 р. 

2. Коли була запроваджена нова економічна політика: 

А 1920 р. 
Б 1921 р. 

В 1919 р. 

Г 1922 р. 
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3. Однією з причин запровадження непу в Україні було: 
А бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного комунізму» 

Б бажання здобути міжнародне визнання і стати членом Ліги Націй 

В прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки громадянської війни 
Г прагнення більшовиків подолати політичну та економічну кризу 

4. Найголовніший крок у переході від політики «воєнного комунізму» до нової економічно політики: 

А скасування заборони на дрібне приватне підприємство 
Б скасування загальної трудової повинності 

В дозвіл іноземцям брати деякі підприємства у концесію 

Г заміна продовольчої розкладки продовольчим податком 

5. Причини зростання обсягів промислового виробництва часів НЕПу: 
А залучення іноземних інвестицій, централізація управління 

Б націоналізація підприємств важкої промисловості, запровадження загальної трудової повинності 

В зниження цін на сільськогосподарську продукцію, допомога з-за кордону 
Г скасування заборон на приватне підприємництво, економічні методи господарювання, запровадження оренди 

 

 

Домашнє завдання  

1. Опрацювати конспект уроку. 

2. Виконати самостійну роботу. 

 

Виконані  завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назва предмету, номер уроку, 

прізвище та ім’я. 
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