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ПОЧАТОК В1ДБУДОВНО! ЕПОПЕ1В УКРАШ1 
(1943-1944 рр.): 1НДУСТР1АЛЬНА СТРАТЕГ1Я

П одано характ ерист ику економгчног ст рат еги  кергвницт ва СРСР на  
почат ковт  фазг вгдродж ення важ ког промисловостг у  визволених ей) 
Вермахт у I його сою знит в област ях Украгни. У  центрх уваги  пере- 
буваютъ особливост ! оргат зацп вгдбудовних робгт  у  вуггльнщ  маш ино- 
будгвнш т а м ет алургт нт  галузях.

К лю човг слова: економгчна стратегия, Д р уга  с в т о в а  втна, вгдбудова, 
важ ка промислов1стъ, т дустргалъна т фраст рукт ура, фтансовг, м ат е- 
ргальнг, лю дсьт  ресурси, планування.

Усшшш дп радянських вшськ у 1943 р., вигнання в1йськ супротивника 
з територп Донбасу й Швобережжя перевели в практичну площину 
питания, пов’язаш з поверненням виробничо! 1 транспортноГ структури 
трудових ресурсов, цих репошв в загальносоюзний оргашзм.

Шдбудовна тематика, на перший погляд, широко висвшповалась у 
науковш Л1тератур1. Практично у всгх узагальнюючих працях радянсько! 
доби — 3-томнику «Украшська РСР у Великш Впчизнянш вшш Радян- 
ського Союзу у 1941-1945 рр.», 8-томнш «1стор1я УкрашськоТ РСР», 
2-томниках «1стор1я роб1тничого класу Украшсько'! РСР» та «Истории 
рабочих Донбасса» вщбудовним процесам присвячено окремх роздали1.

В низщшдивщуальних монографш та дисертащй з юторико-партшшн 
та економ1чно1 тематики щ питания трактувалися в русл1 юнуючоГ в той 
час парадигми, хоча емшричний матер1ал, що вводився до наукового 
обну, давав уявлення про головш напрями й акцента вщновлюваних 
робИ, 1ХН1 масштаби 1 результата2. У працях, присвячених найбшып масо- 
вим громадсысих об’сднанням — професшним спшкам, розкривалися 
форми 1 методи даяльноеп Гх низових ланок у справ! вщбудови шдустрй' 
республйси3.

Сильною рисою 1Сторюграф1чних надбань 50-80-х роюв стали жорстю 
конструктивш схеми, за якими виписувалися економ1чт процеси, неод- 
мшна домшанта держави 1 Комутстачно! парта, штучне перенесения 
йпщатив кер1вництва краши на робшпщтво та шженерно-техшчний 
персонал, надм1рна експлуатащя недостатньо аргументованого концепту 
«переваг сощадастачного способу виробництва над каштадастичним».
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Тому, не починаючи роботу з «нуля», фаххвцх з аде? проблематики у 
90-тх роки постали перед необххднхстю переосмислення економхчнох 
хсторп СРСР загалом та хх военного й повоенного перюду зокрема. Слщ 
вхдзначити, що першими на пострадянському простор! до опрацювання 
цього кола питань на нових методолопчних засадах вдалися росшськ! 
вченх. Загальним тлом цього хнтелектуального штурму стала системна 
критика политики 1 практики сталшхзму у вс1х сферах сустльного житгя. 
Однак на вхдмхну вхд суто политично! анатомхх цього феномену, еконо- 
мхчний сегмент дхяльностх бшыновикхв висвхтлювався у значно меншхй 
залежносп вхд щеологхчних чинншав, хоча зовам хгнорувати хх дослхд- 
ники не стали. Виконаш здебхлыпого у гострому полемхчному ключ!, хх 
пращ насичен! перш за все концептуальними хнтерпретацхями (хай 1 не 
завжди належним чином аргументованими) й спробами проникнення в 
глибинн! шари мотивацхй 1 механ1зм1в ухвалення економ1чних ршень, 
аналгзу гх наслццав у ближнш та вщдаленш перспективах4.

Дещо повшьшше просуваються в освоенн1 ще! тематично!- шил укра- 
шсыа науковщ. Пояснюеться це частково тим, що основна частина дже- 
рельних масив1в, у яких збершаеться 1нформац1я про технологио управ- 
лшня економ1кою, перебувають у арх1восховшцах Роси, до того ж, значна 
гх кшыасть, що мае концептуальне значения — у важкодоступних фон
дах. Та все ж основна причина вщставання вбачаеться в шерци мислення, 
традищйюй схильносп екстенсивного нагромадження фактичного мате- 
р1алу й небажаннх виходити на теоретичний рхвень осягнення складних 
економхчних явшц, сповнених внутршшхх суперечностей.

Рхзкий поворот вхд макро-хсторичних процесхв до мхкро-хсторичних 
обумовив вхдххд багатьох хсторикхв вхд вивчення маспггабних соцхально- 
економхчних заходхв радянськох влади. Та, як показав час, вони не втра- 
тили свое! актуальность Змша методолопчних векторхв, розпочата 
М.В. Ковалем х продовжена його учнями Л. Кондратенко й Л. Хой- 
нацькою, Т. Першиною, Т. Вронською, позначена формування стхйких 
тенденцхй хсторхеписання в русл! сощально-економхчно'х хсторхх, прагнен- 
ням простежити впливи полхтичних рхшень на функцхонування сус- 
пхльного оргатзму в цшому, окремих його соцхальних груп та хндивхдхв5.

На нових документах 1 концептуальних подходах грунтуеться дисер- 
тацхйна праця М. Лободи, в як!й розкриваються форми х методи залучення 
х використання трудових ресурсхв до вхдродження хндустрхального потен- 
цхалу республхки5.

Сощалью аспекти державнох полхтики стосовно мешканцхв мхського 
соцхуму, в тому числх промислових робхтникхв, простежуються у моно- 
графп Т. Вронськох7.

У працях М. Головка, О. Лисенка, П. Чернеги розглядаються рхзнома- 
нхтнх аспекти дхяльностх громадських об’еднань Украхни х в першу черту
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профсшлок , спрямованх на ведродження зруйнованих пед час вхйни про- 
мислових об’еюпв.

У результа-п бойових дш та окупацхУ економхчна инфраструктура рес- 
публхки зазнала тотальних руйнувань, що в поеднанях з евакуацшними 
заходами радянських властей I тактикою «випаленох землх», застосованою 
обома воюючими сторонами робила неможливим використання бшыпосп 
виробничих площ без комплексная вхдбудовних робхт, насичення техно- 
лопчних лхнш устаткуванням, вхдновлення електро-, водо-, теплопоста- 
чання, зовнхшньоУ та внутрхшньох транспортноУ (переважно залхзнично!) 
мережг, поновлення кооперативних зв’язюв з сумхжниками, вир1шення 
питань житлового, комунального та сощального забезпечення, а також 
залучення необхцщох юлькостх трудових ресурав, шдготовки квал1ф!- 
кованих робгтничих кадргв та 1ТП.

Аби уявити обсяги вщбудовних робгт, наведемо лише кшька цифр. 
Згвдно з офщшними даними, в пер!од 1941-1945 рр. зазнали суттевих 
ушкоджень 16150 промислових шдприемств республ1ки: 28 металургш- 
них, 599 машинобудовних, 25 коксоххмхчних, 26 Х1М1чних заводав, а також 
десятки об’еюпв м1сцево1, харчовоУ, текстильно!-, легко!, скляно!, шкхряно- 
взутгево! галузей. На визволенш вед итлер!вц1в територи практично не 
юнувало металурпйно!, енергетично!, суднобудовно!, транспортно!, верс- 
татобудавно!, ав!ащйно! промисловосп9.

За час бойових дш та окупац11 населения республгки скоротилося на 
13 млн. 614 тис. ос1б, у тому числ! мюьке — на 45%. На 45,5% змен- 
шилась юлыасть робхтниюв, 1ТП та службовщв на промислових пед- 
приемствах Украши.

Перед радянським урядом постала дилема: повертати в УРСР вивезене 
у 1941 р. обладнання чи насичувати ведновлюваш виробнич! площ1 новим 
обладнанням. В умовах триваючо! вшни фшансов1 й матер1альш ресурси 
були вкрай обмеженими, тому форсувати виробництво засоб1в вироб- 
ництва на лш1ях, завантажених военними замовленнями до завершения 
бойових дш було складно. Не доводилося розраховувати й на те, що до 
цього часу з’явиться можливють демонтувати частину потужностей, 
вивезених з УкраУни 1 задхяних на об’ектах схедних райотв Радянського 
Союзу, хоча завдяки власному виробництву та надходженням вшськовоУ 
техн1ки, озброення, транспортних засоб1в, стратепчних матергалхв за про- 
грамою ленд-лхзу вдавалося задовольнити потреби радянських Збройних 
сил до рхвня, що забезпечував вирхшальну перевагу над ворогом.

Звичайно, радянське керхвництво розраховувало повернута якусь нас
тану вивезеного окупантами майна чи компенсувати втрати за рахунок 
репарацхх. Але це могло статися лише за якийсь час по закхнченню вшни.

Враховуючи вех обставини, вирхшено було виявити х залучите вех 
можливх мхецевх ресурси для поновлення робота насамперед стратегхчно
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зажливих, а також найменш ушкоджених пёдприемств, При цьому перед- 
бачалося брата на облёк у талових районах краёни надлишкове облад- 
нання й передавата його на украёнсысё шдприемства. Це був непростай 
шлях, оскёльки за всёх переваг централёзованого контролю над ресурсами 
та гхнього розподшу домогтися своечасного виконання розпоряджень 
центру на мёсцях було важно. Окрём бюрократачних перепой мали мёсце 
в 1 дом41 ёнтереси, якё навёть в умовах военного часу нелегко вдалося 
узгодити, а також традицёйне для бёлыповицькоё моделё управлёння еко- 
номёкою дублювання функций партёйного апарату 1 радянських та гос- 
подарських органёв.

У цёй розвёдцё розглядаеться перший з двох етапёв вёдродження важкоГ 
ёндустрёё республёки, який тривав вёд початку визволення схёдноукра- 
ёнських областей до к1нця 1945 р. (другий охоплював период вщ ухва- 
лення четвертого 5-р1чного плану в 1946 р. до початку 50-х рр.). За 
пщставу тако'! перюдизацп взято радянсью засади планування еконо- 
м1чного розвитку. На початковому етапх оргентовш планов! показники 
ф^ксувалися в документах, ухвалених центральними й республшанськими 
ведомствами. Серед перших — постанова ДКО вёд 3 сёчня 1942 р. «Про 
вёдновлення залёзниць». У шерезё першочергових завдань Наркомату 
шляхёв сполучення значилося вёдновлення руху на дёлянцё Бёлгород- 
Харкёв (Пёвденна залёзниця)10.

В роки вёйни радянський уряд вёдмовився вёд 5-рёчного циклу пла
нування й перейшов до короткотермёнових (рёчних ё квартальних) планёв. 
Пёсля ёхнього розгляду й затвердження РНК СРСР та ДКО (а в союзних 
республёках — ё’хнёми урядами) плановё директави набували статусу за
кону. Всё пёдготовчё робота покладалися на Державну планову комёсёю — 
Держплан. На пёдставё зведених балансёв у всёх галузях виробництва ё 
рацёональних прогнозёв цей орган повинен був забезпечита оптимальну 
мёжгалузеву кооперацёю з метою оперативного задоволення потреб вёйсь- 
кового-промислового комплексу. Детальнёшу конкретазацёю визначених 
завдань здёйснювали шляхом складання планёв випуску зброё, вёйськовоё 
технёки, боеприпасёв, спорядження об’ектами рёзного пёдпорядкування. 
Держплан також здёйснював контроль за станом матерёально-технёчного 
забезпечення промислового виробництва.

Однак головне мёсце в органёзацёё вёдбудовних робёт все ж належало 
союзному уряду. В його компетенцёё перебували розгляд ё затвердження 
«народногосподарських» планёв виробництва й розподёлу, державного 
бюджету, кредитування всёх галузей промисловостё та сёльського гос- 
подарства.

Короткотермёнове планування давало можливёсть оперативно реагу- 
вата на будь-якё змёни прёоритетёв й акцентёв у вёдбудовнёй полётацё.
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Водночас це перешкоджало формуванню перспективно!' програми забез- 
печення вхдновлюваних об’екпв будматерхалами, енергоносхями, устатку- 
ванням, робочою силою тощо. Додавало труднощхв 1 те, що на початковхй 
фазх вщбудовно! епопе!' вирхшення всхх фхнансових аспектхв проблеми 
фактично перекладалося на плеч! республхканського уряду. Прям! мате- 
рхальнх збитки УРСР ощнювалися в 285 млрд крб., натомхсть Раднарком 
СРСР за вех воент роки асигнував на вхдродження господарсько! та соцх- 
ально! сфери лише 18 млрд 320 млн крб. (7% вхд загально! суми збиткхв).

Незадовго до кхнця вшни економхчне планування поступово поверта- 
еться до традицШних форм. 25 березня 1945 р. союзний уряд затвердив 
постанову «Про народногосподарський план вщновлення 1 розвитку на
родного господарства на 1945 ргк», положения якого визначали провщш 
тенденцп вщбудовних зусиль.

Для Украшськох РСР було обрано таку стратегхчну лхнхю: в першу 
чергу вхдбудовнх робота органхзовувались на тих пхдприемствах, вхд яких 
залежав розвиток усхх хнших галузей: матерхальнх засоби х робоча сила 
спрямовувалися на вхдновлення об’ектхв вугхльнох, металургхйнох, коксо- 
ххмхчнох, машхшобудхвнох промисловостх, енергетики х транспорту.

Особливе мхсце вугхлля в структурх паливного х сировинного балансу 
крахни диктувало необххднхсть якнайшвидшого повернення «Всесоюзно! 
кочегарки» до загальносоюзного паливно-енергетичного комплексу. Мас- 
штаби руйнувань х специфхка вхдновлення виробництва на об’ектах кам’я- 
новугхльно! галузх потребували надзвичайно! концентрацх! коштхв, фхзич- 
них зусиль, технхки. Адже лише у Сталхнськш областх зх 140 шахт вцхлхли 
тхльки 12 (загальний видобуток на них ледь сягав 500 т на добу) 
154 шахтах стволи, 192 копри, 292 тдхймальнх мапшни, 198 венталяторхв 
були зруйнованх вибухами. 3 268 надшахтаих споруд ушкоджень зазнали 
24111.

22 лютого 1943 р. ДКО затвердив постанову «Про вхдбудову вугшьних 
шахт Донбасу», а 26 жовтня — постанову «Про першочерговх заходи 
щодо вхдбудови вугхльно! промисловостх Донецького басейну». Перед 
вхдновленими трестами «Лисичанськвугхлля», «Червоноармшськвугхлля», 
«Ворошиловградвугхлля» ставилося завдання пустити в експлуатацхю 
перш за все невеликх шахта. У листопадх 1943 р. на вщбудовх об’ектхв 
галузх було задхяно 57 тис. осхб, яю вхдродили 218 дрхбних х середнхх 
копалень, що видобували 8 тис. т вугхлля на добу. До кхнця 1943 р. 
вдалося поставити до ладу 466 невеликих та 26 основних шахт х дата 
кра!нх 4,3 млн «чорного золота»12.

До травня 1944 р. видобуток вугхлля порхвняно з травнем 1943 р. зрхс у 
7 разхв. В УРСР дхяли вже 2376 шахт (24,5% всхх об’ектхв, якх дхяли до 
вхйни)13.
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На початку 1944 р. на СнакГшському металурпйному завод] дали 
перший прокат блюмшг 1 рейкобалковий стан «800», а перший конвертор 
прийняв чавун з доменноГ печх № 6 1 виплавив в бесемер1вську сталь. 
У лютому став до ладу унхверсальний прокатний стан «550», а наприкшщ 
березня — задута третя за чертою домна, а в середин! квпня дала першу 
плавку мартешвська шч № 514.

Незважаючи на дефщит палива, трудовий колектив Дншродзержинсь* 
кого заводу завдяки винахщливосп рац1онал1заторським пропозиц1ям 
зумши в листопад! 1943 р. пустати в експлуатацйо першу мартешвську 
шч, а наступного року — ше 2 домни, 5 мартешв, кшька прокатних сташв 
та допом1Жних цех1в. Через р1к шсля вигнання ворога на завод1 хм. Пет- 
ровського вже працювали 3 мартени, 2 прокатних стани, домна, чавуно- 
ливарний, мехашчний, медальний цехи, електростанцйг За цей час мета- 
лургшш об’екти областт дали крапп 6,2 тис. т чавуну, 40,8 тис. т сталь 
22,4 тис. т прокату15.

До заюнчення вшни в республшд стали до ладу 14 доменних 1 
35 мартешвських печей, 38 прокатних сташв, 2 бесемер1всыа конвертори. 
За 1944-1945 рр. на украшських металурпйних заводах було виправлено 
1,8 млн т чавуну, 1,2 млн т сталг, випущено 900 тис. т прокату 1 труб, що 
становило в1дпов1Дно 23, 23,1 129,5% довоенного ргвня1 .

Зростаюч1 потреби металурпйно'! галуз1 диктували необх1дн1сть при- 
скореного нарохцування видобутку зал1зно'1 та марганцево! руди. Завдяки 
концентрацп матер1альних ! людських ресуршв до березня 1945 р. у Кри- 
вор1зькому басейш були введен! в експлуатацйо 34 шахта, що дало змогу 
забезпечита сировиною прничозбагачувальш фабрики й металурпйн1 
заводи Придншров’я ! Донбасу. Таю ж темпи вщзначали вщновлення 
марганцевих копалень. За рйс пюля визволення Кривого Рогу стали до 
ладу 20 шахт, на яких було видобуто 750 тис. т руди17.

Вщродження паливно-енергетичноГ й металурпйно!' галузей створю- 
вано своерщний трампшн для налагодження робота машинобудавно! 
промисловосп. Найбшьш технолопчна й наукоемна —  ця сфера шдустрп 
потребувала ритм!чно'1 робота багатьох сум!жниюв р!Зного профшю — 
в1д легко! промисловосп до важкох ХШ1ЧН01 та електротехшчно1.

Майже суцшьш руйнування примпцень, практично повна вщсутн!сть 
обладнання, апаратури, обслуговуючо! шфраструктури спонукали рес- 
публканський уряд до створення спец1ально1 комши на чол! з секретарем 
ЦК КП(б)У Д. Коротченком, на яку покладалося завдання обстежити 
машинобуд!вш пганти, взята на облпс наявне майно, встановити мас- 
штаби руйнувань 1 скласта реал1стичн! плани вщновлення виробництва. 
Найбшьш яскравим прикладом того, як здшснювались щ заходи, е 
Краматорсью заводи.
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Комхск шсля ретельного обстеження Старо- 1 Ново-Краматорських 
машбудгв склада детальну доповщну записку, в якхй встановлювалась 
почерговкть введения в дхю окремих лшш, а також наголошувалося на 
необхщносп забезпечити 1'х електроенерпею в обсязх 5000 кВт по лшп 
«Доненерго», повернули на пщприемства кер1вт та висококвал'фшоваш 
кадри, а також виконати шпн приписи, передбачею Постановою ДКО 
«Про вщбудову Ново-Краматорського заводу хмеш Сталхна 1 Старо- 
Краматорського заводу 1меш Орджонтадзе в Донбасс»'8.

Солщш капггаловкладення (до кшця в1йни Новокраматорський завод 
одержав гх в обсязх 164 млн крб.) дали вщчутну вщдачу: у 1944 р. тут 
випустили продукци (в основному военно1 номенклатури на 28 млн крб., 
а за 8 м1сяц1в 1945 р. — на 36 млн крб.19

Гостра потреба в рхзномаштних транспортних засобах обумовила пщ- 
вищену увагу до вщбудови пщприемств Ворошиловграда, Дншропет- 
ровська, Киева, Полтави, Харкова, що спещал1зувалися на виробництвх 
цього виду продукци. Наприкхнцх 1944 р. ворошиловградсыа паровозо- 
будавники випустили першх пщйомш машини для шахт Донбасу й 
Кривбасу.

Ще до юнця 1943 р. на заводх «СвНло шахтаря» (Харюв) вдалося 
вцщовити виробництво на 18 тис. м2 площ 1 випустити 30 траспортер1в 
РТШ-3,20 — РТШ-5, 30 перенавантажувач1в Н-4, 3250 шахтарських ламп 
на суму 1 млн 657 тис. крб., а також виконати кшька вшськових замов- 
лень та виготовити цившьноГ продукци для широкого вжитку на 
400 тис. крб.20

Значш труднощх оч1кували тих, хто розпочав вщбудову шшого хар- 
ювського пщприемства — заводу «Серп 1 молот». До инця 1943 р. тут 
вдалося привести в порядок 1 налагодити роботу лише на 12% довоенних 
потужностей. Першою продукщею на суму 228,4 тис. крб. стали танков1 
шчки, буксирнх троси та шша продуюця военного призначення21.

Величезних втрат пщ час евакуаци 1941 р., бойових дш та окупаци 
зазнав тракторний парк республжи. Це викликало необхщшсть якнай- 
швидшого вхдновлення виробництва трактор1в на Харювському трактор
ному заводь Через те, що реевакуащя вивезеного на початку вхйни об- 
ладнання вважалося недоцшьним, довелося вишукувати внутр1шш резер- 
ви. Постановою ДКО вщ 10 листопада 1943 р. встановлювався графк 
ремонту, встановлення й монтажу обладнання 1 введения в дио окремих 
цех1в. 3 грудня 1943 р. передбачалося орган1зувати випуск запасних час- 
тин, а через рш — вже самих тракторов «Кхровець — 35». Виробничники 
випереджали 1снуюч1 графгки 1 вже 28 жовтая 1944 р. з конвеера 31йшов 
перший трактор, до кшця року було з1брано ще 100, а з лютого 1945 р. 
вщновилося сершне виробництво22.
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Трудовий колектив Харкхвського трубогенераторного заводу розпочав 
випуск продукци практично в неоснащених цехах, власними та зхбраними 
шструментами, на обгорших 1 вхдремонтованих верстатах. М1сто потре- 
бувало електроенергп 1 працхвники заводу у найкоротшх термши виго- 
товили турбшу для М1сько1 елекгростаншх на 7 тис. кВт. До середини 
1945 р. було зхбрано 7 турбш загальною потужшстю 63 тис. кВт для 
електростаншй Харкова, 3 турбши по 50 кВт для ЗуДРЕС, 2 турбхни для 
Дзержинськох електростанци. Крхм того, виготовленх заводчиками залает 
частини дали змогу замшити зношеш деталх на 24 електростанц1ях Радян- 
ського Союзу23.

У щшьному графхку здшснювалося налагодження виробництва на 
вшськових заводах № 135, де ремонтували Л1таки моделей Яковлева, Лас- 
точкша й 1льюшина, заводу № 75, на якому давали друге життя паровозам 
1 танкам, заводах №1151 № 3, яю виконували вхйськов! замовлення24.

Ротащя обладнання, особливо верстатного, здайснювалося 1 в межах 
Союзу, 1 в межах Украши. Наркомат верстатобудування доводив до щц- 
леглих йому шдприемств накази про передачу окремим об’ектам певно!' 
номенклатури устаткування й вщетежувало 1х виконання аж до покарання 
тих, хто тх 1гнорував чи не вкладався у визначений час, як це було у 
випадку з наказами № 680 (вересень 1943 р.) та № 833 (29 листопада 
1943 р.) про передачу верстатхв Харювському заводу хм. Молотова25.

Центр взяв на себе поставки обладнання з шших республш Союзу РСР. 
Так, у Донбас з Куйбишевсько'! обласп надШпшо 7 вагошв устаткування 1 
матер1ал1в, Ярославсько'1 — 134 вагони, К1ровсько'1 — 23 вагони, для 
Стал1нсько1 1 43-Воропшловградсько1' областей, Тульсько'1 — вхдповщно 
34 1 426.

Вигнання н1мецьких вшськ з Киева поставило на порядок денний 
низку складних питань, пов’язаних з вщродженням столично'1 хндустрп. 
Колективи завод1в «Бшьшовик», «Червоний екскаватор», 1м. Лепсе, 
«Укркабель», «Леншська кузня» та хнпзих, долаючи значн! труднощг, 
взялися до вщбудовних робхт. Половина продукцп заводу «Укркабель» 
вщправляли на фронт, а першу партйо гостродефщитного врубового 
кабелю в першу р1чницю визволення Донбасу вщвантажили на його 
шахти.

На Одеському завод! хм. Схчневого повстання у ще не вхдбудованих 
примхщеннях вдалося налагодити ремонт гармат, танкхв, вантажних авто- 
мобшв.

В цхлому про УРСР до 1 вересня 1945 р. було вщбудовано 2,2 млн м2 
виробничих площ машинобудхвних пхдприемств (51,6% довоенних), 
встановлено 32,9 тис. одиниць виробничого обладнання (43,8% довоенно! 
чисельностх). В обороннш та машинобудхвнш галузях було зайнято
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135 тис. робггашав та 1ТП, що становило 34,6% довоенного р1вня. Асиг- 
нувавнш на !'х вщродження 1288,5 млрд крб., держава практично вщразу 
почала отримувати вкрай необхщну для фронту 1 цившьних потреб про- 
ду кцпо, яко! до осет 1945 р. було випущено на суму 1617,2 млрд крб.

ГПдеумовуючи початковий етап в!дбудовних роб 1т у важкш !кдустрй 
Украши, слхд зауважити, що вони здшсню вались в русл! економ!чно! 
стратег!!', обновлено!' екстремальними обставинами триваючо! вшни. 
Гострий деф1цит фшансових, матер1альних 1 людських ресурсов унемож- 
ливлювали широкий маневр цими складовими й вису вали на перший план 
максимальне використання мкщевих засоб1в та робочо! сили, винахщ- 
лив1сть 1 самовщдану працю. Водночас центральт органи намагалися 
виявити у тилових районах надлишкове обладнання, матер!али, сировину, 
аби забезпечити хоча б мшмальш потреби пхдприемств, яю «ставали на 
ноги» з руш. Военний стан ще бшып шдносив роль центральних вщомств 
у розпод1Л1 засоб1в виробництва, будматер!ал1в, електроенерп!', палива, а 
також посилював позаекономгчн! тендендп в орган!зацп виробництва у 
щойно визволених В1Д птлер1вщв репонах республжи. Однак з огляду на 
загальну ситуацию цей шлях виявився виправданим. Свщченням цього е 
те, що вже у друпй половин! 1943 р. — першШ половин! 1945 р. об’екти 
важко!' шдустри поверталися в систему ВПК СРСР 1 робили вагомий 
внесок в остаточний розгром птлер1вських вшськ. 1 2 3
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Д ана  характ ерист ика экономической ст рат егии руководст ва СССР  
на начальной фазе возрож дения т яж елой пром ы ш ленност и в освобож 
денных от  Верм ахт а и его сою зников област ях Украины. В  цент ре вни
мания находят ся особенност и организации восст ановит ельны х работ  в 
угольной, м аш иност роит ельной и м ет аллургической отраслях.

Ключевые слова: экономическая ст рат егия, Вт орая м ировая война, 
восстановление, т яж елая промыш ленност ь, промы ш ленная инф раст рук
тура, финансовые, мат ериальные, человеческие ресурсы , планирование.

Тке скагасХепзХгс есопотгс зХгаХе§у 1еайегзЫр о / (Не 1Г55К гп (Не еаНу 
рказе о / Хке геупа1 о /  кеауу МизХгу т 1ке ИЬегаХеВДот Хке ШекгтаскХ апд. 
Из аШез охег (Легате. 1п 1ке зроХИф1 аге Xке ДеаХигез о /  гезХогаХгоп м/огк т 
Хке соа1, таскгпе ЪигЫхщ апВ теХаПиг&саI тйизХгхез.

Кеуюогйз: есопотгс зХга!е§у, ШогШ Шаг Д  гесопзХгисХюп, кесщ> 
тсХизХгу, тВизХгха! тДазХгисХиге, Дпапс1а1, таХепа! апд китап гезоигсез 
р1аптщ.


