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Актуальность исследования: военная экономика СССР принадлежит 

совершенно к иной экономической системе. Системе, которая оказалась 

непобежденной в ходе военных действий. На сегодняшний день большая 

часть внимания уделяется боевым подвигам народа, но из памяти стираются 

такие не менее важные моменты, как жизнь тыла и экономика. Именно 

сейчас, можно и необходимо критически и непредвзято еще раз 

проанализировать советскую военную экономику и найти те важнейшие 

факторы, которые способствовали обеспечению победы советского народа в 

Великой Отечественной войне со стороны экономического развития. 

Цель работы: определить закономерности развития советской военной 

экономики в годы Великой Отечественной войны. 

Объект исследования: Великая Отечественная война. 

Предмет исследования: развитие советской военной экономики в 

годы Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: общенаучные методы (анализ и синтез, 

аналогия и сравнение, моделирование и обобщение), а также специальные 

методы (историко-сравнительный метод).  

Результат исследования: развитие советской военной экономики в 

годы Великой Отечественной войны можно разделить на три этапа. Каждый 

из которых обладал своими характерными чертами. Первый период 

(середина 1941 г. - первая половина 1942 г.) характеризовался переводом 

экономики на военные рельсы и эвакуацией промышленности на Восток. 

Второй период охватывает  вторую половину 1942 года - 1943 г. и 

ознаменовался бурным развитием военно-промышленного комплекса. 

Сравнение военного производства разных стран позволяет сделать вывод, 

что одним из факторов победы Советского Союза стало стабильное развитие 

экономики и высокие показатели производства. Третий этап (1944-1945) 

включает в себя реконверсию промышленного производства. 

Область применения результатов исследования: результаты и 

выводы данной работы могут быть применены в дальнейших научных 

исследованиях по данной тематике, а также в учебном процессе 

университетов в качестве источника по изучению истории Великой 

Отечественной войны и военной экономике. 
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The relevance of the work: war economy of the USSR belongs completely 

to a different economic system. The system, which was undefeated in the course of 

hostilities. To date, most of the attention is given to feats of the people, but from 

memory erased these equally important aspects, like the life of the home front and 

Economics. Right now, you can and should be critically and objectively analyze 

the Soviet war economy, and to find the most important factors that contributed to 

the victory of the Soviet people in the great Patriotic war from the side of 

economic development. 

The Aim of the work: to determine the patterns of development of the 

Soviet war economy during the great Patriotic war. 

The object of research: the great Patriotic war. 

Subject of research: the development of Soviet military economy during 

the great Patriotic war. 

 Research methods: General methods (analysis and synthesis, analogy and 

comparison, simulation and synthesis), as well as Special methods (historical-

comparative method). 

The result of the research: the development of Soviet military economy 

during the great Patriotic war can be divided into three stages. Each of them had its 

own unique features. The first period (mid 1941 - first half of 1942) was 

characterized by putting the economy on a war footing and the evacuation of 

industry to the East. The second period covers the second half of 1942 - 1943, and 

was marked by the rapid development of the military-industrial complex. 

Comparison of military production in different countries leads to the conclusion 

that one of the factors of victory of the Soviet Union became stable development of 

the economy and high rates of production. The third stage (1944-1945) includes 

restructuring of industrial production. 

Field of Application of the Research Results: the results and conclusions 

of this work can be applied in further scientific researches on this subject, and also 

in educational process of universities as a source on studying of the history of the 

great Patriotic war and war economy. 
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Актуальнасць даследавання: ваенная эканоміка СССР належыць 

зусім да іншай эканамічнай сістэмы. Сістэмы, якая апынулася незварушанай 

ў ходзе ваенных дзеянняў. На сенняшні дзень вялікая частка ўвагі надаецца 

баявым подвігам народа, але сціраюцца з памяці такія не менш важныя 

моманты, як жыцце тылу і эканоміка. Менавіта цяпер, можна і неабходна 

крытычна і непрадузята яшчэ раз прааналізаваць савецкую ваенную 

эканоміку і знайсці тыя найважнейшыя фактары, якія спрыялі забеспячэнню 

перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне з боку эканамічнага 

развіцця. 

Мэта работы: вызначыць заканамернасці развіцця савецкай ваеннай 

эканомікі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Аб'ект даследавання: Вялікая Айчынная вайна. 

Прадмет даследавання: развіцце савецкай ваеннай эканомікі ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (аналіз і сінтэз, 

аналогія і параўнанне, мадэляванне і абагульненне), а таксама спецыяльныя 

метады (гісторыка-параўнальны метад) 

 Вынік даследавання: развіцце савецкай ваеннай эканомікі ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны можна падзяліць на тры этапы. Кожны з якіх 

валодаў сваімі характэрнымі рысамі. Першы перыяд (сярэдзіна 1941 г.- 

першая палова 1942 г.) характарызаваўся пераводам эканомікі на ваенныя 

рэйкі і эвакуацыяй прамысловасці на Ўсход. Другі перыяд ахоплівае другую 

палову 1942 г. - 1943 г. і адзначыўся бурным развіццем ваенна-прамысловага 

комплексу. Параўнанне ваеннага вытворчасці розных краін дазваляе зрабіць 

выснову, што адным з фактараў перамогі Савецкага Саюза стала стабільнае 

развіцце эканомікі і высокія паказчыкі вытворчасці. Трэці этап (1944-1945) 

уключае ў сябе рэканверсію прамысловай вытворчасці. 

Вобласць прымянення вынікаў даследавання: вынікі і высновы дадзенай 

працы могуць быць ужыты ў далейшых навуковых даследаваннях па гэтай 

тэматыцы, а таксама ў навучальным працэсе універсітэтаў у якасці крыніцы 

па вывучэнні гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і ваеннай эканомікі. 

 


