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Пояснення навчального матеріалу
1. Промислова політика центру в Україні
Упродовж першого повоєнного десятиліття керівництво країни найбільше опікувалося
розвитком базових галузей промисловості, якими вважали металургію та пов’язані з нею
видобуток вугілля і руд, електроенергетику, машинобудування.
Військово-промисловий комплекс (ВПК) - сукупність підприємств і організацій тієї чи
іншої країни, які виготовляють озброєння і військову техніку для потреб збройних сил
своєї держави та на експорт.
У 1961 р. було здійснено другу за повоєнні часи грошову реформу, пов’язану зі зміною
масштабу цін.
Чергова реорганізація управління промисловістю відбулася у вересні 1963 р. Тоді
створили Вищу раду народного господарства СРСР (ВРНГ СРСР), яка контролювала
діяльність усіх органів управління народним господарством - РНГ СРСР, Держплану
СРСР, Держбуду СРСР і комітетів, створених замість ліквідованих міністерств.
У результаті безперервних реорганізацій управління промисловістю і будівництвом стало
не менш централізованим, ніж було за міністерської системи, і набагато більш
забюрократизованим.
2. Індустріальний розвиток України
Провідною для України залишалася кам’яновугільна промисловість. Держава вкладала
величезні кошти в нове шахтне будівництво.
Прискорено розбудовували Криворізький залізорудний басейн. Залізну руду добували у
шахтах, а також у кар’єрах, тобто відкритим способом, що виявився найекономнішим. У
1955 р. став до ладу найбільший у Європі Південний гірничозбагачувальний комбінат.
Видобуток залізної руди збільшився з 40 млн тонн в 1955 р. до 84 млн тонн в 1965 р. За
видобутком залізної руди Україна посідала друге місце у світі після США, а за
видобутком марганцевої руди (4,7 млн тонн у 1965 р.) впевнено утримувала перше місце.
У металургійній промисловості були збудовані унікальні за розмірами доменні печі й
мартени, але від 1962 р. будівництво мартенів припинилося. Виплавка сталі за десять
років збільшилася з 17 до 37 млн тонн, а виробництво прокату чорних металів - з 11,6 до
26 млн тонн.
За десятиліття сукупна потужність електростанцій зросла з 6,5 до 18,9 млн кВт. Було
побудовано потужні теплові електростанції Бурштинську, Ворошиловградську,
Добротворську, Зміївську, Миронівську, Придніпровську, Сімферопольську, Слов’янську
та ін., а також основні гідростанції Дніпровського каскаду - Кременчуцьку,
Дніпродзержинську, Каховську, перші агрегати Київської.
Про обсяги виробництва мінеральних добрив свідчить той факт, що воно посідало в
хімічній промисловості України друге місце після продукції, призначеної для ВПК.
Не менш динамічно зростала машинобудівна промисловість. В Україні було створено
автомобілебудування: у 1960 р. у Запоріжжі зійшов з конвеєра «Запорожець»,
започаткувавши виробництво легкових автомобілів. У лютому 1956 р. був випущений
перший автобус Львівського автобусного заводу.
Традиційно розвинене транспортне машинобудування розвивалося досить стабільно. З
1956 р. у Ворошилов граді й Харкові налагодили серійний випуск тепловозів
(виробництво паровозів з 1957 р. припинилося). Завдяки застосуванню тепло- і
електровозної тяги залізниці щорічно заощаджували десятки мільйонів тонн дефіцитного
вугілля.
У 1960 р. в Києві було відкрито першу лінію метрополітену з п’ятьма станціями.

Харківський авіазавод налагодив випуск перших у світі швидкісних лайнерів Ту-104, а
згодом - Ту-124. Турбогвинтовий літак Ан-24 Київського авіазаводу став
найпоширенішою машиною свого класу в загальносоюзних пасажирських перевезеннях.
У Миколаєві розпочато виробництво великовантажних і пасажирських суден, великих
морозильних траулерів-рибозаводів.
Були створені сучасні підприємства, які виробляли радіоелектроніку й обчислювальну
техніку.
3. Розвиток сільського господарства
Сільське господарство залишалося найслабшою ланкою командної економіки.
Пропорційно збільшенню кількості міських споживачів сільськогосподарська продукція
ставала дедалі дефіцитнішою.
Спроба призвичаїти українських селян до вирощування кукурудзи увінчалася помірним
успіхом. У 1961 р. колгоспи і радгоспи республіки виділили 3 млн га найкращих земель
для «цариці полів». Оскільки хімічна промисловість стала виробляти в той період більше
мінеральних добрив, було зібрано непоганий урожай. Проте під час неврожаю (наприклад,
у 1963 р.) збільшення частки кукурудзи в посівах призводило до того, що худобу, як
завжди, переводили на солому, а людей почали привчати до специфічного смаку хліба з
великою домішкою кукурудзяного борошна.
На грудневому (1957) пленумі ЦК Компартії України, що відбувався з участю першого
секретаря ЦК КПРС, М. Хрущов приголомшив усіх новою ідеєю - передати техніку МТС
колгоспам.
4. Зрушення в соціальній політиці
Незаперечним досягненням М. Хрущова була соціальна політика, що охопила майже всі
сфери суспільного життя.
Було скасовано закони 1940 р. про заборону змінювати на власний розсуд місце роботи і
про суворі покарання за запізнення на роботу та прогули. Для селян, однак, зберігалися
попередні умови: не маючи паспортів, вони не могли залишити свій колгосп чи радгосп.
Утратив силу закон про примусовий (мобілізаційного характеру) набір у ремісничі
училища дітей, які закінчили семирічку. Було скасовано плату за навчання в старших
класах середніх шкіл та вищих навчальних закладів. Збільшено тривалість відпусток,
пов’язаних із вагітністю і пологами (із 77 до 112 календарних днів).
Закріплення матеріалу
Усередині 1950-х рр. керівництво СРСР перейшло до нового курсу економічної та
соціальної політики. Ішлося передусім про пристосування країни до науково-технічної
революції (НТР), яка почалася на Заході. Через специфіку радянської системи
господарювання досягнення науково-технічного прогресу доводилося примусово
запроваджувати у виробництво. Оскільки командна економіка насправді залишалася
мертвою, державні структури впроваджували потрібні їм інновації, вдаючись до наказів і
директив.
Керівники радянської наддержави прагнули посилити ракетно-ядерний потенціал і
військово-промисловий комплекс загалом. Водночас новий курс мав позбавити СРСР рис
поліційної держави і забезпечити його населенню бодай мінімальне підвищення рівня та
якості життя.
Кардинальна зміна політичного становища України у складі СРСР вплинула і на її
економічний розвиток. Доба М. Хрущова ознаменувалася високими темпами капітального
будівництва як у галузях, що були традиційними, так і в нових, покликаних до життя
науково-технічною революцією.

