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Йосиф Сталін (Джугашвілі)  
(1879 - 1953)  
•Народився в м. Горі (Грузія) 
•Освіта – Тифліська духовна семінарія 
•Професійний революціонер 
•Член ЦК РСДРП з 1912 р. 
•У жовтні 1917 р. брав участь у 
більшовицькому перевороті 
•Нарком у справах національностей першого 
Раднаркому 
•У роки громадянської війни перебував на 
військово-політичних посадах у Червоній 
армії 
•Відкликаний Л. Троцьким і призначений 
членом Реввійськради РСФРР 
•З 1922 р. – генеральний секретар ЦК партії 

1929 рік – остаточна перемога Й. Сталіна в 
боротьбі з ленінськими соратниками за 
владу 



Сталінський план 
«соціалістичного будівництва» 
          Модель «соціалістичного будівництва» 

Індустріалізація 
(створення 
економічної основи 
соціалізму, його 
матеріально-
технічної бази) 

Колективізація 
(переведення 
селянства від 
індивідуального 
господарства до 
колективного 
виробництва) 

Культурна революція 
(докорінний переворот у 
духовному розвитку 
країни, головною метою 
якого проголошувалося 
утвердження марксистсько-
ленінської ідеології, 
створення соціалістичної 
культури, формування 
нової «радянської» людини 



Ленін 
Володимир 
Ілліч 

 
Російський політичний і 
державний діяч, 
"продовжувач справи К. 
Маркса і Ф. Енгельса", 
організатор Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
засновник Радянської 
соціалістичної держави. 

7 - 8 листопада 1917 в Петрограді захопив 
з більшовицькою  партією владу. 
 



• План Сталіна (автономізація)  

РСФРР 

Україна Білорусь  

Закавказзя 



                План Леніна ( план федералізації) 

СРСР 

УСРР  

ЗСФРР 

БСРР 

РСФРР 



Утворення СРСР 
 

СРСР 
30.12.19

22 

РОСІЙСЬКА РФСР 

КИРГИЗЬКА АСРР 

ХОРЕЗМСЬКА НР 

ЗАКАВКАЗЬКА СРР 

БУХАРСЬКА НР 

ТУРКМЕНСЬКА АСРР 

АЗЕРБАЙДЖАН 

БІЛОРУСЬКА СРР 

ВІРМЕНЯ 

ГРУЗІЯ 

УКРАЇНСЬКА СРР 

Перший Всесоюзний з’їзд Рад 



Система політичної влади 
за Конституцією 1936 р. 
  

Верховна Рада СРСР (між сесіями – Президія ВР) 
 

Верховна Рада СРСР (між сесіями – 
Президія ВР) 

Народні комісаріати 

Трести, главки 

Обласні, міські, районні, сільські, 
селищні ради депутатів трудящих 

Виконкоми  
місцевих 
рад 

Вищі судові і прокурорські органи 

Місцеві органи  
суду і прокуратури 



Економічний 
розвиток 
України 

 



Доба «Воєнного 
комунізму» 

 

 

 
 

«Воєнний комунізм» – внутрішня політика радянської Росії, запроваджена в роки 
Громадянської війни з метою зосередження всіх трудових і матеріальних ресурсів у 
руках держави (1918-1921 рр.) 

Основні заходи 

Сільське господарство 

Продовольча розкладка 

Заборона оренди, найманої праці 

Спроба запровадження 
колективних господарств (комуни, 
колгоспи) 

«Продовольча розкладка» – система заготівлі сільськогосподарських продуктів, за якою держав  
примусово вилучала з селянського господарства продовольство та фураж понад встановлені 
норми 



Воєнний 
комунізм 

Промисловість 

Націоналізація 

Загальна трудова 
повинність 

Мілітаризація праці 

Примусова праця 
«буржуазних елементів» 

Створення трудових армій 



 

 

Фінанси і торгівля 

Скасування грошей 

Прямий товарообмін, 
карткова система 

Заборона приватної 
торгівлі 

Скасування плати за 
паливо, житло, транспорт 

тощо 

Система управління 

Формування жорсткої 
вертикальної системи 
управління (система 

главків) 



Наслідки «Воєнного комунізму» 

Економічна криза 

Голод 1921-1923 рр. 

Масовий повстанський рух 

Ліквідація стимулів до роботи у 
робітників та селян 

Бюрократизація державного апарату, 
впровадження адміністративно-

командної системи 

Встановлення політичної диктатури 



Нова економічна 
політика  

 

НЕП – політика радянської держави 1921-1928 років, яка передбачала 
запровадження елементів ринкових відносин у планову комуністичну економіку 

П   Р   И   Ч   И   Н   И 

Економічна та політична 
кризи 

Масові повстання селян, 
робітників, в армії та на флоті 

Намагання більшовиків 
утримати владу в своїх руках 

Спад революцій в Західній 
Європі та відкладення 
«світової революції» 



Основні заходи 

 

Березень 1921 р. – Х з’їзд РКП(б), прийняття резолюції  
«Про заміну продрозкладки продподатком» 

Продрозкладка 
забирається державою 
залишається селянам 

Продподаток 
забирається державою 
залишається селянам 

Сільське господарство 

Продовольчий податок 

Дозвіл оренди, найманої 
праці 

Особиста відповідальність 
селян замість кругової 

поруки 

Розвиток кооперації 

Продовольчий податок – фіксований 
сільськогосподарський податок, який 
умовно був менший за продрозкладку 



Промисловість 

Денаціоналізація дрібних і середніх 
підприємств 

Скасування загальної трудової 
повинності 

Дозвіл оренди та використання 
найманої праці 

Створення саморозрахункових 
об’єднань – трестів та синдикатів 

Комерціалізація та 
самофінансування державної 

промисловості 

Дозвіл іноземних концесій 

Скасування зрівнялівки в оплаті 
праці 



Фінанси і торгівля 

Запровадження твердої валюти –  
червінця 

Відновлення товарно-грошових 
відносин 

Дозвіл приватної торгівлі 

Відновлення банківської 
активності (кредитування) 

Система управління 

Часткова децентралізація 
системи управління 

Запровадження гнучкої 
податкової системи 



Підсумки НЕПу 

 

ПОЗИТИВНІ 

Відновлення народного господарства 

Збільшення національного прибутку 

Зростання матеріального добробуту 
населення 

Зміцнення національної валюти 

НЕГАТИВНІ 

Диспропорція розвитку основних 
галузей народного господарства 

Соціальна і майнова диференціація 
селянства 

Фінансова система зміцніла лише на 
певний час 

Зростання безробіття у містах 

Знято соціальну напругу 

Розвиток економіки 
супроводжувався економічними 

кризами 1923 р., 1925-1926рр., 1927-
1928рр. 



Причини колективізації 
• Здійснення індустріалізації 

потребувало значних коштів. 
• На закордонні позики СРСР не міг 

розраховувати.  
• Джерелом фінансування було обране 

сільське господарство.  
• Реальним джерелом валюти був лише 

хліб. 
• Хліб був у руках селян, які за роки 

НЕПу звикли до вільної торгівлі, й 
зголошувалися віддати хліб лише в 
обмін на потрібні їм промислові 
товари. Їх же в державі якраз не було. 
 



Завдання колективізації 
• Налагодження каналу перекачування 

коштів на потреби індустріалізації із 
села в місто; 

• формування джерела дешевих 
продуктів харчування та сировини; 

• створення підконтрольної державі 
колгоспно-радгоспної системи; 

• ліквідація класу селян-господарів. 
 



 



• Зі спогадів активіста “розкуркулення”: 
“Протягом жахливої весни 1933 року я 
бачив людей, які вмирали від голоду. Я 
бачив жінок і дітей з роздутими животами, 
посинілих, які ще дихали, але з 
порожніми, позбавленими життя очима. І 
трупи-трупи в зношених вовняних 
кожухах та дешевих повстяних 
черевиках; трупи в селянських хатинах, на 
талому снігу старої Вологди, під мостами 
Харкова… Я бачив усе це і не збожеволів, 
не покінчив життя самогубством. І не 
проклинав тих, хто послав мене забрати в 
селян зерно взимку…” 
 





Олексій 
Стаханов • Олексій Григорович Стаханов (21 грудня 1905 

- 5 листопада 1977), - радянський шахтар, 
новатор вугільної промисловості, 
основоположник Стахановського руху, Герой 
Соціалістичної Праці (1970). Досягнення 
Стаханова було використано для кампанії, 
відомої як «Стахановський рух». 
 
 

• В ніч з 30 на 31 серпня 1935 роки за одну 
зміну, що тривала 5 год. 45 хвилин, нікому тоді 
ще не відомий забійник шахти «Центральне 
Ірміно» Андрій Склянок видобув 102 тонни 
вугілля при нормі в 7 тонн, в 14 разів 
перевищивши норму і встановивши рекорд. 



Індустріальні гіганти 

Дніпровська ГЕС Запоріжсталь 

Харківський тракторний завод 



Політичні 
репресії в 

Україні 

 



Українські діячі 

Станіслав  
Косіор 

Павло Постишев Влас Чубар Іона Якір 



ГУЛАГ 
• «Табір відрізнявся особливим 

режимом. Бараки на ніч 
замикалися, охорона і конвоювання 
здійснювалися збільшеною 
кількістю солдатів і собак. За 
найменшу провину винних 
саджали на штрафну пайку і 
замикали в «шізо». В іншому - ті ж 
голі нари, та ж баланда, будь-яких 
речей і вмивання, лазня з 
«підсмажування», каторжна праця в 
лісі, беззаконня охорони.»? Борис 
Веселковській 





Основні відомості 

• ГУЛА́Г, ГУЛаг (рос. Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения) — у СРСР у 1934—
1956 роках підрозділ НКВС, який керував системою 
виправничо-трудових (офіційна назва у 1920-х роках 
— концентраційних) таборів. 
 



Історія створення 
• Створене Постановою ЦВК і РНК СРСР від 10 липня 1934. На 

той час управлінський апарат ГУЛАГу налічував понад 300 осіб, 
його начальником було призначено М.Бермана, який перед тим 
очолював структуру, що передувала ГУЛАГу, — Головне 
управління виправно-трудових таборів ОДПУ, реорганізоване у 
зв’язку з утворенням НКВС СРСР. 

•  Пізніше, 27 жовтня 1934 р., за новою спільною постановою 
ЦВК і РНК СРСР до ГУЛАГу було передано виправно-трудові 
установи Наркомату юстиції (будинки ув’язнення, ізолятори, 
виправно-трудові колонії, бюро примусових робіт тощо).  

• Наприкінці 1930 — початку 1940-х рр. було створено чимало 
спеціалізованих управлінь ГУЛАГ (Дальбуд, Гідробуд та ін.), які, 
використовуючи безоплатну працю численних в’язнів, звершили 
чимало будов загально-союзного значення, серед яких зокрема 
— Дніпрогес, Біломорсько-Балтійський канал, Комсомольськ-на-
Амурі та ін.  

• Від 1940-х років ГУЛАГом фактично монополізовано 
проведення наукових досліджень для військових потреб шляхом 
створення так званих «шарашок» — закритих науково-дослідних 
установ де працювали ув'язнені. Історія створення  



Фільми, які варто 
переглянути 



Дякуємо за увагу! 


	Україна в умовах формування та зміцнення тоталітарного режиму
	Національно   -державне будівництво
	Перемога Й. Сталіна в боротьбі за владу�
	Сталінський план «соціалістичного будівництва»�
	Ленін Володимир Ілліч
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Утворення СРСР�
	Система політичної влади за Конституцією 1936 р.�
	Економічний розвиток України
	Доба «Воєнного комунізму»
	Воєнний комунізм
	Воєнний комунізм
	Слайд номер 14
	Нова економічна політика 
	Основні заходи
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Підсумки НЕПу
	Причини колективізації
	Завдання колективізації
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Олексій Стаханов
	Індустріальні гіганти
	Політичні репресії в Україні
	Українські діячі
	ГУЛАГ
	Слайд номер 30
	Основні відомості
	Історія створення
	Фільми, які варто переглянути
	Дякуємо за увагу!

