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В умовах посилення загрози агресії нацистської Німеччини керівництво СРСР
вживало заходів для зміцнення обороноздатності країни. Вирішальне значення
мала індустріалізація, на основі якої була створена оборонна промисловість
виникли такі важливі галузі, як танкова, авіаційна, автомобільна та ін., що
створило можливості для технічного переоснащення армії і флоту новітніми
видами зброї й озброєння. Питання готовності СРСР до війни викликало пильну й
неоднозначну увагу багатьох дослідників. Це нормальне явище, адже різниця
поглядів українських учених, безперечно, відображає стан нашого суспільства і
вітчизняної історичної науки [2, 206].

Друга світова війна для українського народу була не лише великою трагедією
але й героїчною боротьбою в ім’я перемоги і виживання нації. Досліджуючи
функціонування ВПК СРСР, ми не можемо оминути увагою кадрове забезпечення
цієї галузі і насамперед робітництво. За програмними засадами правлячої
Комуністичної партії останнє мало посідати в політичній і соціальній структурі
радянського суспільства провідне місце. Насправді більшовицька партія
використавши робітників для захоплення влади, не допустила їх до широкої участі
в управлінні державою. Марксистсько-ленінське положення про вирішальну роль
робітничого класу в соціалістичному й комуністичному будівництві не було
реалізоване. Теза про провідну роль робітників у всіх сферах суспільного життя не
відповідала їх соціальному статусу в радянському суспільстві. За умов посилення
владних функцій керівництва господарством і масового політичного терору,
одного боку, погіршення матеріального становища основної маси трудівників і



загального зросту елементів відчуження в радянському суспільстві – з другого
робітники спільно із селянством створили могутню індустрію держави, що
забезпечила перемогу у війні. Потужна й злагоджена економіка України, у якій
було зайнято понад 4,6 млн. робітників, займала в ній одне з провідних місць.

У національній історіографії, починаючи від останнього десятиліття XX ст.
дотепер, спостерігається прагнення вчених якомога повніше висвітлити проблеми
війни, які заборонялося досліджувати за радянської доби. Історія ж робітничого
класу, яка посідала в ієрархії історичної проблематики СРСР за обсягом і рівнем
міфологізації друге місце після історії КПРС, у зазначений період не викликала
помітного інтересу вітчизняних дослідників [7, 1].

Ліквідація партійного диктату і згортання „соціалістичного будівництва
привели до краху офіційної історії робітничого класу, ліквідації наукових центрів і
періодичних видань, що займалися цією проблематикою. Нові концептуальні
підходи й методологія дослідження виявили разючий контраст між офіційною
інституціальною і соціальною історією робітників і значну прірву між розмаїттям
тем, об’єктивним аналізом таких постійних складових робітничої історії, як
трудовий процес і суспільно-політична діяльність, вивчення суб’єктивного досвіду
робітників, що стосувалося їхнього ставлення до праці, оплати й охорони праці
соціального страхування, матеріально-побутових і житлових умов життя
виробників у період війни. Недостатньо досліджені місце і роль робітників
України у створенні в тилових районах СРСР могутнього воєнно-промислового
комплексу, розвитку господарства союзних і автономних республік, формуванні
національних загонів робітників, зростанні продуктивності праці й ефективності
виробництва.

Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР у
контексті вивчення історії Другої світової війни не став предметом спеціального
наукового дослідження і в радянській історіографії, хоча окремі аспекти цієї теми
знайшли відображення у вітчизняній і зарубіжній історичній літературі.

Праці із зазначеної тематики з’явилися ще в передвоєнний період. Дослідники
М. Середенко, П. Хромов, Л. Ямпольський одними з перших дали загальну
характеристику розвитку промислового виробництва напередодні Великої
Вітчизняної війни. Роботу вугільної, металургійної і металообробної
промисловості в третій п’ятирічці досліджували Д. Гак, А. Кабалкін і Я. Шевченко
Наповнені значним фактичним матеріалом, переважно з періодичних видань, їхні
праці розкривають стан продуктивних сил, окремі аспекти організації виробничого



процесу. Серед досліджень, що були опубліковані в довоєнний період, слід
виділити науковий доробок учених-економістів Б. Гарцмана, А. Шевченка та
інших, у яких висвітлюється участь робітників вугільної, металургійної і взуттєвої
промисловості у стахановському русі, його вплив на впровадження нової техніки й
зростання продуктивності праці на виробництві. Висновки авторів щодо форм
змісту, характеру і наслідків змагання сформульовані відповідно до ідейно
політичних засад партії в організації трудового процесу [7, 5].

Вивчення робітничої історії під час війни розпочали, здебільшого, партійні
радянські й господарські працівники, журналісти та відомі стахановці. Переважно
це роботи прикладного характеру, що містять фактичний матеріал про важку й
напружену працю трудівників на відбудові вугільної і металургійної
промисловості Донбасу і Придніпров’я. Для них характерні недоліки, що
випливали з ідеологічних і політичних настанов панівного режиму й обмеженості
джерельної бази. Це насамперед схематизм, тенденційний підбір і оцінка
фактичного матеріалу, недостатність аргументації, поверховість узагальнень.

У роки панування культу особи Сталіна, серед небагатьох політично
заангажованих праць цього періоду вартує уваги монографія одного з керівників
РНК СРСР М. Вознесенського, у якій уперше вводяться до наукового обігу дані
про чисельність робітників на визволеній території республіки, аналізуються
проблеми мобілізації трудових ресурсів. У 1948 р., до 30-річчя інспекції праці в
СРСР, вийшла стаття М. Гайсенюка, де автор оприлюднив витрати держави на
забезпечення охорони праці й техніки безпеки на виробництві в роки війни.

Поміж праць періоду «відлиги» слід звернути увагу на монографію
М. Супруненка. Автор наводить окремі приклади самовідданої праці трудових
колективів і робітників на початку війни і в період відбудови господарства
республіки, разом з тим, теоретичні положення й висновки дослідження
залишаються такими ж, як і в його попередників. Наукова література цього періоду
обслуговувала сталінську концепцію історії війни, ролі й місця в ній трудівників
[7, 6].

Певна лібералізація суспільно-політичного життя сприяла послабленню
ідеологічної цензури, доступу вчених до архівів, розширенню кола досліджуваних
проблем. Наприкінці 50-х – початку 60-х рр. виходять праці російських і
українських істориків про перебудову виробництва і відбудову господарства
участь робітників у створенні потужного воєнно-промислового комплексу
Особливо слід виділити дослідження Г. Морехіної, А. Митрофанової, Г



Куманьова і Г. Дєдова, які, не відходячи від офіційної концепції, послідовніше
й більш професійно, ніж їхні попередники, здійснили добір фактичного і
статистичного матеріалу, зокрема й про працю українських шахтарів, металургів
машинобудівників, залізничників у тилу і на відбудові господарства республіки.

Тоді ж посилюється структуризація у вивченні трудового процесу. Виділяються
окремі тематичні напрямки, серед яких домінує висвітлення змагальних форм
праці робітників у роки війни. Праці українських істориків П. Балкового і О
Вербили започатковують формування такого важливого напрямку дослідження, як
участь населення в оборонно-масовій роботі. Окремі аспекти внеску робітників
України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в 1939– 1945 рр
вивчають М. Данилюк, О. Слуцький і В. Сидоренко [7, 7].

Орієнтиром для вивчення проблем війни у другій половині 60-х років
виступають узагальнюючі праці, а також дослідження, що розкривають розвиток
продуктивних сил, зокрема формування робітничих кадрів і забезпечення
населення продовольчими товарами. Вони ґрунтувалися переважно на сталінській
методології, що ігнорувала соціальну історію, спрощено і неправдиво подавала як
бойові дії на фронтах, так і трудову діяльність людей. Українські аспекти лише
епізодично знайшли відображення на їхніх сторінках.

Серед праць зазначеного напрямку заслуговують на увагу колективні
дослідження з історії робітничого класу СРСР, а також монографії А. Васильєва
С. Сенявського, В. Тельпуховського, М. Зінича і Я. Чадаєва, видані в 70-х – першій
половині 80-х рр. У них опрацьовано і подано цікавий, але незначний фактичний
матеріал, статистичні дані, що характеризують роль продуктивних сил України у
створенні воєнно-промислового комплексу, розбудові в східних районах СРСР
вугільної, гірничої, металургійної, хімічної, авіаційної, танкової, тракторної
енергетичної, легкої промисловості й сільськогосподарського виробництва.

Новий етап у вивченні вітчизняними вченими робітничої історії в Україні
припадає на другу половину 60-х – першу половину 80-х рр. Упродовж цього
періоду на основі нових джерел було видано низку великих праць з історії
України, її міст і сіл. Значний за обсягом фактологічний матеріал, яким вони були
наповнені, збагатив джерельну базу досліджень з історії Другої світової війни
Важливою подією для дослідників робітничої історії став вихід у 1967 році
колективної праці „Історія робітничого класу Української СРСР”. Її автори
висвітлили трудову діяльність провідних колективів підприємств і галузей
передових робітників, спрямовану на зростання продуктивності промислового



виробництва напередодні нападу Німеччини на СРСР і в роки війни, уперше
навели окремі дані про їхню загальну і галузеву чисельність, матеріально-побутове
становище.

Провідне місце серед узагальнюючих праць посідає тритомне дослідження
„Українська СРСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу”. Автори
дослідження вперше в українській історіографії за проблемно-хронологічним
принципом висвітлили боротьбу українського народу з ворогом, розкрили,
загальних рисах, самовіддану працю робітників у процесі перебудови господарства
і створенні воєнно-промислового комплексу, участь у різних патріотичних рухах
[7, 7].

Для розкриття визначеної проблеми важливе значення мав вихід у 1981 р
другого тому „Історії робітників Донбасу”. Його автори здійснили аналіз
кількісного і якісного складу трудівників басейну, подали цікавий матеріал про
їхню працю задля зміцнення економіки держави, участь у перебазуванні
виробничих потужностей і створенні в тилу воєнно-промислової індустрії, а також
у відбудові господарства. Узагальнюючі колективні праці, як і попередні, були
результатом маніпуляції партійної влади історичною наукою і ґрунтувалися на
методології, що ігнорувала соціальну історію, спонукала до спрощеного й
неправдивого відображення трудової діяльності людей. Поза увагою наукового
аналізу й узагальнень залишилися значні прорахунки влади в процесі будівництва
воєнно-промислового комплексу і перебудови економіки; проблеми організації та
охорони праці; матеріально-побутове становище робітників. Вищеназвані
колективні праці українських учених, незважаючи на вказані недоліки, без
сумніву, сприяли появі значної кількості нових досліджень історії війни.

Напружена праця українського народу задля перемоги знайшла концентроване
відображення в дослідженнях М. Коваля. У колективній монографії „Робітничий
клас Української РСР: традиції і сучасність” він наводить нову аргументацію
вагомої ролі виробничих і трудових ресурсів республіки у створенні в тилу
потужної воєнної економіки.

Певний інтерес для дослідження проблеми становлять праці М. Буцька, В
Коваля, М. Мартиновського, А.  Прядка.  Роботи Л.  Рогачевської і І. Ворожейкіна
доповнюють і до того великий масив фактичного матеріалу з історії виробничого
змагання, його ролі в зростанні ефективності виробництва напередодні та в роки
Великої Вітчизняної війни. Окремі аспекти стахановського руху розкривають
праці О. Стаханова, С. Сирцової та ін. Серед небагатьох розробок робітничої



історії воєнного періоду заслуговують нашої уваги праці С. Саженюка. Його
дослідження насичені новими матеріалами про трудовий подвиг робітників
даними про чисельність працівників окремих евакуйованих колективів, обсяги
інших складових продуктивних сил, що стали важливим чинником розвитку
провідних галузей виробництва. Основні етапи професійно-технічного навчання
промислових робітників і становлення системи трудових резервів у 1940 – 1945 рр
спробували висвітлити М. Пузанов і Г. Терещенко.

Окремі аспекти виробничої діяльності робітників висвітлені також у працях з
історії КП(б)У, комсомолу й профспілок. Найбільше, на наш погляд, наблизилися
до вивчення означеної проблеми історики профспілок. У дослідженнях І
Бєлоносова, М. Горлача, Є. Кияна, О. Слуцького, В. Сидоренка та інших на
окремих прикладах розкривається самовіддана праця робітників України, їхня
участь у виробничому змаганні та в патріотичних рухах. Натомість життя й побут
трудівників, виконання профспілками захисних функцій не знайшли відображення
на їхніх сторінках, окрім монографії І. Бєлоносова. Але українських сюжетів у ній
майже немає. Помітною подією в історіографії робітничого і профспілкового руху
став вихід у 1983 і 2002 рр. узагальнюючих праць, автори яких наводять окремі
дані про чисельність провідних галузевих спілок, їхню участь у задоволенні
матеріально-побутових потреб трудівників, але оминають увагою питання
організації, оплати й охорони праці й техніки, безпеки на виробництві та інші
важливі соціальні проблеми.

В історико-партійних дослідженнях, присвячених керівництву правлячої партії
промисловим виробництвом, що домінували у вітчизняній історіографії, міститься
значна кількість фактичного матеріалу щодо змісту й особливостей трудового
процесу, проте соціальна історія не знайшла в них достатнього висвітлення. Їхні
автори наводять лише окремі приклади напруженої діяльності трудових
колективів, участі робітників у виробничому змаганні й оборонно-масовій роботі
що слугувало другорядним матеріалом, призначеним для формулювання висновків
щодо доцільності окремих форм і методів партійної роботи. І дотепер у
вітчизняній історіографії немає праць, які б засвідчили спробу об’єктивного
вивчення керівництва правлячої партії трудовим процесом і соціальною політикою
в роки війни [7, 8].

Подив викликає відсутність у вітчизняній і зарубіжній історіографії ґрунтовних
досліджень про робітничу молодь, яка зробила значний внесок у розбудову
воєнної економіки, відродження господарства республіки, була провідною силою



трудових починів і патріотичних рухів. Ватують уваги лише монографії П
Тронька, у яких значний фактичний матеріал про виробничу діяльність молоді
підкріплюється цифровими даними, узагальненнями й висновками. Робітничу
історію періоду війни збагатили праці з історії фабрик і заводів. Протягом 1946
1986 рр. в Україні було опубліковано понад 1067 монографій, нарисів
документальних збірників і статей про діяльність трудових колективів. Вони
мають важливе значення для дослідження визначеної проблеми, але й не
позбавлені суттєвих недоліків. Переважна більшість робіт написані за однією
схемою, яка надавала пріоритет висвітленню діяльності партійних організацій
відсуваючи на задній план економічні й насамперед соціальні проблеми. У них
майже відсутній аналіз негативних явищ у життєдіяльності колективів, не розкриті
питання заробітної плати, техніки безпеки й охорони праці, соціального
страхування і матеріально-побутового становища робітників [7, 8]. Разом з тим
слід визнати, що вона була позбавлена аналітично-критичних узагальнень і
висновків, носила парадно-пропагандистський характер, не враховувала всю
повноту, трагізм і багатогранність трудового процесу й соціальних проблем
воєнних років.

Здобуття українським народом незалежності надихнуло дослідників на пошук нових
напрямів, проблем і методології у вивченні історії минулої війни. Вони акцентують увагу
на розкритті внеску України в перемогу над ворогом та інших недосліджених питань.
монографіях П. Доброва, І. Єсіп, П. Жеребецького, А. Михненка і А. Ткаченка на основі
нових архівних джерел висвітлюється участь робітників Донбасу в зміцненні воєнної
економіки, різноманітних оборонно-масових заходах і відбудові зруйнованого ворогом
господарства республіки. Новий об’єктивний підхід у висвітленні окремих аспектів
функціонування командно-адміністративної системи управління економікою, проблем
відбудови господарства, життя та побуту українських трудівників у роки війни
прослідковується в працях Т. Вронської, Л. Кондратенко, Т. Першиної, Л. Хойнацької.

Окремі аспекти означеної проблеми знайшли відображення в дисертаційних
дослідженнях учених. Оборонно-масовій роботі трудівників через призму
діяльності партійних організацій присвячена дисертація Д. Піхи. Внесок
українських робітників у створення потужного індустріального господарства в
республіці вивчала С. Сирцова. У 1990 році М. Бойко і В. Галаган одними з
перших у вітчизняній історіографії, на основі нових методологічних підходів
здійснили спробу розкрити основні етапи, характер формування і розвиток
робітничих кадрів, їхню самовіддану працю напередодні й у роки Великої



Вітчизняної війни. Слідом за ними змістовний аналіз здобутків робітничої
історії в Україні зробив В. Колесник. Упродовж останнього десятиліття
дослідники історії Великої Вітчизняної війни розширили коло питань
дисертаційних досліджень, але до розкриття цих проблем у річищі нової
соціальної історії вони так і не підійшли.

Варто відзначити дослідження В.В. Стецкевича "Воєнно-мобілізаційна кампанія
в Україні в перший період Великої Вітчизняної війни: історіографія проблеми в
контексті часу 40-90-х років" [6, 11]. Автор, спираючись на широку джерельну
базу, дослідив по суті вперше в історіографії процес вивчення і висвітлення історії
мобілізації сил в Україні в перший період війни та практичної участі в цій кампанії
Рад депутатів трудящих, державних установ, партійних і громадських організацій
Об'єктом дослідження, враховуючи його історіографічну спрямованість, став
науково-дослідницький доробок 40–90-х років, який відображає історію воєнно
мобілізаційних заходів в Україні в 1941– 1942 рр. Класифікуючи історіографічні
джерела, Стецкевич В.В. виділяє серед них такі групи: документи та матеріали
науково-дослідницькі праці істориків (монографії, статті, повідомлення в
журналах і збірниках, тези і матеріали дискусій, наукових конференцій
публіцистика, рецензії, мемуарна література тощо. Ретельно ознайомившись із
доробком багатьох науково-дослідницьких шкіл, автор побудував свої розвідки
переважно на підґрунті тих джерел, які належать перу українських дослідників і
відтворюють історію України в 1941–1942 роках.

Серед видань 90-х років особливу увагу привертають публікації
А.С. Чайковського та І.Т. Муковського.

Незважаючи на величезний обсяг робіт, які виконали українські дослідники у
вивченні історії воєнно-мобілізаційної кампанії в Україні у перший період війни
залишається наявність реальних "білих плям", перекручень, а то й фальсифікацій
однобічне тлумачення окремих сюжетів. Час вимагає створити фундаментальну
працю, у якій буде всебічно й правдиво висвітлено усі воєнно-мобілізаційні заходи
в Україні в 1941–1942 рр. і показана участь у цій кампанії всіх без винятку
структур і установ, органів і організацій.

У зарубіжній історіографії трудовий процес періоду Другої світової війни не
став предметом спеціального дослідження. Утім, праці західних учених так званої
„радянологічної школи” містять цікавий критично-аналітичний матеріал і
відзначаються досить часто оригінальними й об’єктивними висновками щодо
місця, ролі і становища робітників у радянському суспільстві. 1944 р



американський письменник Е. Сноу, як свідок боротьби народів СРСР з
ворогом, одним з перших назвав самовіддану працю мільйонів трудівників, їх
участь у створенні нових центрів індустрії – найважливішим чинником перемоги у
війні.

Провідною темою зарубіжних досліджень виступає концепція експлуатації
робітників у радянській державі. Розвиваючи її, вони справедливо, але дещо в
категоричній формі, заявляють про наростання в 30-х роках відчуження виробника
від результатів його праці, що породжувало незацікавленість робітників у
виробництві, їхню низьку трудову активність. Французький соціолог Ф. Дьюар, не
заперечуючи висновку своїх колег щодо завершення в 1940 р. формування в СРСР
примусового характеру праці, справедливо вказує на помітну роль держави і
профспілок у вихованні в робітничому середовищі нового ставлення до праці
усвідомлення трудівниками „важливості своєї повсякденної праці для усього
суспільства”. Проте, обґрунтовуючи вищезазначені теоретичні положення, автори
залишають без пояснення феномен масового змагання, самовідданої і творчої
праці мільйонів робітників, що мав місце в суспільстві.

Заслуговують на увагу дослідження зарубіжних істориків про участь робітників
у виробничому змаганні. Американські вчені Ф. Каплан й І. Левін стверджують
що різні трудові почини були нав’язані трудівникам керівництвом партійних і
господарських організацій для зростання продуктивності виробництва. Такої ж
думки дотримується і відомий радянолог Р. Конквест. Досліджуючи соціальні
функції змагання, він робить поверховий висновок, стверджуючи, що „у 30-ті роки
стахановський рух, ударництво й соціалістичне змагання мали одну загальну рису
– створення привілейованого прошарку радянського робітничого класу”. Наявність
раціонального зерна у висновках провідного дослідника проблеми не розкриває в
комплексі причин відданості значної кількості робітників ідеалам більшовизму, їх
масової участі у змагальних формах праці.

Цікавішими є й змістовні роздуми західних учених про матеріально-побутове
життя радянських робітників у 30–40-х роках. Радянологи Ф. Каплан, К. Керніг і
П. Шайбер писали, що останні „отримали небагато матеріальних переваг від
диктатури пролетаріату”, „а профспілки, – вважає американський політолог Р
Гріпп, – перетворилися у кволих і неефективних представників їх ... запитів і
вимог”.

Інтерес до робітничої історії радянської доби на Заході зріс у період
горбачовської перебудови і після розпаду СРСР. Під впливом цих процесів,



також теорії модернізму й ідеї світових авторитетів у сфері робітничої історії
Е.Томпсона, Е. Хобсбоума, Д. Монтгомері, Г. Гутмана та інших з’являється низка
праць, автори яких намагаються охопити соціально-психологічні аспекти
трудового процесу, життя й побуту робітників, зокрема й періоду війни. Професор
Гамбурзького університету Р. Майєр здійснив спробу поглянути на стахановський
рух у контексті соціально-економічних процесів, що відбувалися в СРСР. Він
стверджував, що цей рух „став важливим фактором подальшої сталінізації
радянського суспільства”. У німецькомовній науковій літературі дається висока
оцінка мобілізаційним заходам державних органів, особливо щодо організації
виробничого процесу, наслідком яких стало створення в тилу потужного воєнного
господарства. Позитивну оцінку організаційній діяльності влади і праці
трудівників дав Н. Верт. Проте не всі зарубіжні вчені одностайні в позитивній
оцінці досягнень системи за часів війни. Професор Каліфорнійського університету
М. Маля, позитивно оцінюючи заходи влади, одночасно звинувачує її в
нездатності забезпечити необхідні матеріально-побутові умови життя робітників.

Певний інтерес для розкриття нашої проблеми викликають праці російських
істориків А. Самсонова, М. Симонова Б. Соколова, у яких аналізуються політика
сталінського режиму, мобілізаційні заходи, спрямовані на перебудову економіки,
створення в тилу воєнно-промислового комплексу. Серед досліджень останнього
десятиліття слід виділити науково-популярні воєнно-історичні нариси „Велика
Вітчизняна війна. 1941–1945” у 4 книгах. Особливе місце в цьому виданні займає
остання книга „Народ и війна”. Разом з тим, українські аспекти теми вони
висвітлюють лише побічно і фрагментарно.

Вивчення робітничої історії ускладнюється відсутністю документальних збірок
матеріали яких об’єктивно і різнобічно розкрили б соціально-психологічний
характер їх середовища, проблеми охорони праці, соціального страхування й
матеріально-побутового життя робітників і їхніх родин. Певну кількість
статистичних даних, що характеризують економічне й соціальне становище
суспільства в роки війни містяться в загальносоюзній і республіканській
статистиці.

Чи була економіка СРСР готова до війни? З одного боку, СРСР мав високий
військово-промисловий потенціал, що значно зріс унаслідок індустріалізації
величезні природні і людські ресурси. На відміну від царської Росії устаткування
необхідне для військового виробництва, вироблялося в країні. На відміну від
Німеччини, де не було своєї нафти, в СРСР були наявні всі види стратегічної



сировини. З другого боку, Радянський Союз був недостатньо підготовлений до
війни. Це полягало не тільки в політичних прорахунках, наслідком яких стала
окупація Німеччиною величезної території, і не тільки в недоліку літаків і танків
на початку війни. Німецька економіка була вже переведена на військові рейки до
нападу на СРСР. Країна почала такий перехід лише під час війни. А для такого
переходу в умовах величезної країни було потрібно багато часу. Іншими словами
економічно країна стала готова до війни лише через рік після її початку. Наслідком
непідготовленості став відступ і окупація. У зв'язку з цим одним з головних
господарських завдань першого року війни стала евакуація на схід підприємств із
західних районів [3, 382].

За роки війни було опубліковано багато праць про діяльність трудящих
спрямовану на підвищення виробничих потужностей і зміцнення матеріально
технічної бази оборони. Незважаючи на вузькість їхньої тематики й обмеженість
джерельної бази, було зроблено перші спроби в умовах війни осмислити явища
виявити закономірність подій, що відбувалися. Вони стали базою у становленні
радянської історіографії про Велику Вітчизняну війну.

У післявоєнний період видано низку комплексних праць, де робилися спроби
висвітлити історію Великої Вітчизняної війни в цілому. Велика увага приділялася
подіям, що відбувалися на території України. У своїх дослідженнях Б.С
Тельпуховський, Т.І. Халепо, Г.Г. Морехіна, Л.М. Кантор, А.І. Хавін давали
короткий опис ходу військової боротьби на фронтах війни; М.О. Вознесенський
Є.І. Солдатенко та інші розкривали зміст перебудови економіки на військові
рейки, процес перебазування в глибину СРСР продуктивних сил України, давали
приклади динаміки цього процесу. Характеризувалася діяльність Комуністичної
партії в тилу з окремих напрямків. У працях М.В. Чекаліна, Н.І. Шаталіна, А.П
Логінова, Д.М. Кукіна їй надавалася першочергова роль у мобілізації трудящих на
боротьбу проти ворога, лише позитивно оцінювалося її керівництво. Не
розглядалися механізми керівництва мобілізацією промислових ресурсів країни й
евакуацією.

У 60–80-х роках ХХ ст. історична наука поповнилася такими цінними
узагальнюючими виданнями, як „Історія Комуністичної партії Радянського
Союзу”, „Радянська економіка в період Великої Вітчизняної війни”, „Радянський
Союз в роки Великою Вітчизняної війни”, „Історія Другої світової війни
„Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу” та інші. До їх
створення було залучено численні архівні матеріали, статистичні дані, що



дозволило глибоко й усебічно розкрити воєнно-економічну політику
Комуністичної партії в умовах війни, воєнно-мобілізаційні заходи місцевих
партійних і господарських органів з перебудови економіки на воєнні рейки
перебазування виробничих сил у глиб країни. Мало уваги приділялося
мобілізаційним заходам на території України [4, 4].

Уводячи до наукового обігу фактичний і статистичний матеріал, історики
Я.Є. Чадаєв, М.С. Зинич, Г.С. Кравченко, Г.О. Куманьов, Г.Д.  Комков, Г.Г
Морехіна, Ю.В. Арутюнян та інші дають цілісну картину складного процесу
формування й розвитку різних видів трудової допомоги фронту.

Третій період значно розширив тематику і поглибив дослідження теми
Вітчизняної війни. Найповніше досліджена така складова суспільно-політичного і
громадського життя, як всенародний рух „Тил – фронту”. Історики поступово
звільнялися від застарілих стереотипів, спрощених оцінок подій 1941 р. Добре
відомі праці В.О. Замлинського, В.М. Нем’ятого, Д.П. Григоровича, М.В. Коваля
В.Ю. Короля, В.І. Кучера, О.Ф. Мінгазутдінова та інших. Ці історики більше уваги
приділяли ролі робітничого класу в мобілізації виробничих потужностей і їхній
евакуації, з інших позицій оцінювали й діяльність партії. Документальним
матеріалом вони підтвердили, що Україна була не лише ресурсною базою СРСР,
й центром машинобудування і металургійної промисловості.

Наприкінці 1980-х років українські історики переглянули й проаналізували
замовчувані раніше аспекти діяльності партії. Предметом дослідження стає
діяльність профспілок в Україні в цей період. Увага зосереджується на їхній
діяльності в провідних галузях народного господарства, не показана робота
профспілок на малих підприємствах, у закладах науки, освіти [4, 5].

Якісні зміни відбулись у наукових дослідженнях початку 1990-х років
висвітлюється робота тилу, зменшилася кількість праць історико-партійного
спрямування. Вони відмовлялися розглядати марксизм-ленінізм як єдино
правильний ідеологічний напрямок.

Господарство України від початку війни було переорієнтовано на потреби
оборони. Більшість промислових підприємств було поставлено в умови воєнного
часу і форсувало виробництво. Надвелика потреба виникла в металі. Значно
збільшили виробництво металургійні заводи. З початком масової мобілізації
виникла потреба в робочих місцях, на які замість мобілізованих чоловіків ставали
жінки, підлітки й пенсіонери. Більшість евакуйованих робітників перебувало в
тяжкому матеріальному становищі. Робочий день було збільшено до 10—12 годин



а на деяких підприємствах він становив 14 годин [5, 420].
Із сучасних позицій оцінюють діяльність Комуністичної партії, досягнення та

втрати нашого народу М.В. Коваль, В.Ю. Король, В.І. Кучер, О.Є. Лисенко, В.
Сергійчук, В.В. Стецкевич. Автори, у цілому, глибоко висвітлюють основні
закономірності й етапи розвитку радянської воєнної економіки, подають цінні
документи та матеріали, аналізують їх, знайомлять з абсолютно протилежними
поглядами на ці події, допомагають осмислити подані факти. Уперше використано
й опубліковано останні підрахунки перебазованих на Схід матеріальних цінностей
в узагальненій науково-публіцистичній праці “Безсмертя” та “Подвиг на віки”.

Нині історичні умови сучасної України вимагають вироблення принципово
нових засад у дослідженні та висвітленні складних обставин, пов’язаних з
початком і ходом війни між СРСР і Німеччиною. Досконалого вивчення вимагає
питання про перебудову народного господарства Української РСР у перші місяці
Великої Вітчизняної війни, евакуації виробничих сил на схід країни, ролі тилу
України у зміцненні матеріально-технічної бази СРСР.
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