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Роз діл 1
Перша світова війна

У цьому розділі йтиметься про Першу світову (або Велику, як її називали 
сучасники) війну. Тоді, у 1914–1918 рр., у її вирі опинилися величезні масиви те-
риторій, було зламано звичний уклад життя мільйонів людей, проведено гі-
гантське за обсягами переорієнтування економік на воєнні потреби. Війна 
призвела до небачених за масштабами жертв, започаткувала міграційні про-
цеси (здебільшого примусові), зумовила появу нових категорій населення — ро-
дин мобілізованих і жертв війни, біженців, військовополонених і дезертирів. 
Війна встановила численні обмеження і водночас відкрила небачені раніше 
можливості, які проявили себе в науковотехнічних винаходах, емансипації 
жіноцтва, новому осмисленні сутності людського життя. Урештірешт у ре-
зультаті війни виявляться зруйнованими, здавалося б, непохитні імперські 

політичні системи й буде поставлено на порядок денний творення національ-
них держав. Цього досвіду війни серед інших народів сповна зазнали українці. 
Перша світова війна є своєрідним ключем до розуміння історії всього ХХ ст.

ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО
1. Обґрунтуйте або спростуйте твердження про те, що Перша світова війна почалась

як війна імперій, а закінчилась як війна націй.
2. Підготуйте есе «Велика війна 1914–1918 рр.: збіг обставин чи вияв кризи європей-

ської цивілізації?».
3. Доберіть відомості про зумовлені Першою світовою війною наукові й технічні вина-

ходи, які змінили життя людства.

§ 2. Початок Першої світової війни. Політичні програми та орієнтації українців у зв’язку з початком війни

буде і коли розпочнеться. І, як це зазвичай трапляється, — найочікува-
ніше приходить несподівано. Спочатку маленьке сонне містечко в Боснії — 
Сараєво — несподівано опинилося в центрі уваги світової громадськості. 
Австро-угорські політики думали, що війна із Сербією, запланована як ло-
кальна, такою й буде. Однак цього разу спалах малої регіональної війни 
спрацював як снігова куля, що дала початок лавині, яку стримати вже не 
могла жодна сила. За кілька днів локальний конфлікт переріс у зіткнення 
двох військово-політичних блоків. Ще тривав нервовий обмін депешами, 
деклараціями, планами на порятунок миру, а війна вже вступала у свої 
права. Чи можна було її уникнути? Ті, котрі вважали, що мир буде збере-
жено, ґрунтували свої твердження на уявленнях, які не справдилися. Було 
переконання про солідарність монархів, довіра до дипломатів, думки про 
антивоєнну солідарність робітництва й систему взаємного стримування 
двох військово-політичних блоків, віра в силу пацифістського руху, тиск 
міжнародних концернів на уряди. Однак усі ці сподівання виявилися без-
силими перед духом мілітаризму й новим культурним кліматом, який за-
панував у Європі на початку ХХ ст. Він оскаржував людину за марнування 

1. Початок війни
Війни від певного часу очікували всі. Ніхто, правда, не знав, якою вона 
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життя і брак великих планів. Як писав Томас Манн, «війна мала бути 
очищенням, вивільненням і великим сподіванням», демонстрацією «сили 
народу». Не тільки держави, а й національні рухи сподівалися, що 
збройний конфлікт допоможе їм досягти своїх цілей.
  Через  місяць після сараєвського вбивства, 28 липня, Австро-Угорщина 
оголосила Сербії війну. У відповідь Росія оголосила спочатку часткову, 
à ïîòіì і çàãàëüíó ìîáіëіçàöіþ. Íіìå÷÷èíà âèìàãàëà âіä Ðîñії ñêàñóâàòè 
ìîáіëіçàöіþ ÿê íåäðóæíіé ùîäî Áåðëіíà àêò, îäíàê її ïðîõàííÿ áóëî ïðî-
іãíîðîâàíî. Ó âіäïîâіäü Íіìå÷÷èíà 1 ñåðïíÿ 1914 ð. îãîëîñèëà âіéíó Ðîñії. 
Öåé äåíü ââàæàþòü ïî÷àòêîì Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. 3 ñåðïíÿ âіéíó òàêîæ 
áóëî îãîëîøåíî Ôðàíöії. Íіìåöüêèé ãåíøòàá ïåðåäáà÷àâ íàñòóï íіìåöü-
êèõ âіéñüê ÷åðåç òåðèòîðіþ íåéòðàëüíîї Áåëüãії. Êîëè öåé íàñòóï ðîçïî- 
÷àâñÿ, âòðóòèâñÿ Ëîíäîí  ç âèìîãîþ ïîâàæàòè áåëüãіéñüêèé íåéòðàëіòåò. 
4 ñåðïíÿ âіéíó Íіìå÷÷èíі âіä âëàñíîãî іìåíі é äîìіíіîíіâ (Êàíàäà, Íüþ-
ôàóíäëåíä, Àâñòðàëіÿ, Íîâà Çåëàíäіÿ) îãîëîñèëà Áðèòàíіÿ. Ó ñòàíі âіéíè 
ç êðàїíàìè Àíòàíòè îïèíèëàñÿ é Àâñòðî-Óãîðùèíà. Äåÿêîþ íåñïîäіâàí-
êîþ ñòàëà õіáà ùî çàÿâà ïðî íåéòðàëіòåò Іòàëії ïіä ïðåòåêñòîì òîãî, ùî, 
çà äîãîâîðîì Òðîїñòîãî ñîþçó, âîíà çîáîâ’ÿçàëàñÿ âèñòóïèòè íà äîïîìîãó 
Íіìå÷÷èíі â îáîðîííіé, à íå íàñòóïàëüíіé âіéíі. Íàòîìіñòü äî Öåíòðàëü-
íèõ äåðæàâ  ïðèєäíàëèñÿ  Òóðå÷÷èíà  (ó 1914 ð.) і Áîëãàðіÿ (ó 1915 ð.). 
Öåé âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé áëîê ïî÷àëè íàçèâàòè «×åòâåðíèì ñîþçîì».

Перша звістка, яку я почув у Відні, було оповіщення війни Сербії . Я поїхав до готелю 
Müller. …Був дуже стомлений і скоріше ліг спати. Коли чую вночі – якийсь глухий шум, не-
наче рев. Я кинувсь до вікна і що бачу: внизу на вулиці море людських голів; юрба тихо по-
сувається, виспівуючи не то гімн, не то марш, і всі йдуть в напрямку до цісарського палацу. Я 
догадався, що це патріо тична маніфестація, – віденці радіють війні. Чи передчували 
бідолахи, як сумно вона для них скінчиться! Маніфестація тяглася цілу ніч аж до ранку, пе-
репинив її тільки дощ, що пішов вранці. Я вже не міг заснути тої ночі, напосіли чорні думки.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). Київ, 2007. С. 15–16.

Було це у перші серпневі дні тисяча дев’ятсот чотирнадцятого року. У мене саме роз-
починалась літня відпустка, і я мандрував Північно-Східною Галичиною. …Немає нічого 
кращого, аніж у тиху літню днину блукати рівнинами Галичини: здається, що зовсім поруч 
земля зливається з небом, але що ближче підхо джу, то більше віддаляється горизонт. 
…Я був у Кристинополі, містечку з кількома тися чами населення, неподалік Сокаля.
То був базарний день. …По обіді, коли гамір на рин ковій площі почав наростати, рап-
том донісся барабанний дріб. Натовп заворушився, і люди оточили роєм поліціянта, 

Мобілізовані до французького 
війська на вулицях Парижа. 

Серпень 1914  р.

Мобілізовані до німецького війська вирушають 
на фронт під гаслом «На Париж!».  

Серпень 1914  р.

Погляди сучасників

який щось зачитував вголос. Його чули лише ті, хто стояв поруч, проте за кілька хвилин 
все містечко вже знало: оголошено загальну мобілізацію. Картина на площі враз зміни-
лася: селяни побігли до своїх фір, гендлярі закидали торби на плечі; кожен хотів яко-
мога швидше дістатися дороги.

Блюменталь Г.  Галичина. Східний вал // Галичина з Великої війни
/ упоряд. А. Паславська, Т. Фоґель, В. Кам’янець. Львів, 2014. С. 131.
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Запитання і завдання

Важливим чинником у війні стало національне питання. Напочатку ім-
перські уряди та національні рухи, навіть попри розвинені незалежницькі 
течії, шукали способи порозуміння. Критично важливою для цісарського 
та царського урядів була позиція поляків і чехів, але й українське питання 
набуло чималої ваги. Лідери українського руху в Австро-Угорщині відразу 

заявили про лояльність до монархії. 1 серпня 
1914 р. було створено Головну українську 
раду (ГУР; ця назва нагадувала про Головну 
руську раду з революційного 1848 р.) з пред-
ставників провідних галицьких партій. Го-
ловою було обрано Костя Левицького, а 
заступниками — Михайла Павлика і Миколу 
Ганкевича. Вони були представниками відпо-
відно національно-демократичної, радикаль-
ної й соціал-демократичної партій. У своєму
маніфесті від 3 серпня ГУР закликала 
український народ до участі в боротьбі на 
боці Австро-Угорщини та її союзників проти 
Росії з метою виборення державної самостій-
ності. Українські політики в Галичині ìàëè 
ïîäâіéíó ïîëіòè÷íó ïðîãðàìó. Âîíà âêëþ÷àëà                     Кость Левицький 
çàïðîâàäæåííÿ óêðàїíñüêîї  òåðèòîðіàëüíî-
íàöіîíàëüíîї àâòîíîìії â ìîíàðõії Ãàáñáóðґіâ
і ñòâîðåííÿ ïіä àâñòðіéñüêèì ïðîòåêòîðàòîì ñàìîñòіéíîї óêðàїíñüêîї äåð-
æàâè íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ, ùî âõîäèëè äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ó òðàâíі 
1915 ð. Ãîëîâíó óêðàїíñüêó ðàäó áóëî ïåðåòâîðåíî íà Çàãàëüíó óêðàїíñüêó 
ðàäó ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ âïëèâó íà óêðàїíñüêі òåðèòîðії â ìåæàõ êîðäî-
íіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії é ïðåäñòàâíèöòâà çàãàëüíîóêðàїíñüêèõ іíòåðåñіâ 
ïіä ÷àñ ñâіòîâîї âіéíè.

З початком війни постало питання про українське військове формуван-
ня. Ще в 1913 р. у Галичині було створено українське військове това-
риство «Січові стрільці», а також стрілецькі секції в товариствах «Січ» і 
«Сокіл». Невдовзі стрілецькі осередки діяли в усіх місцевостях краю. 
Найбільшим оглядом стрілецьких сокільсько-січових і пластових сил стало 
Шевченківське свято, яке відбулося 28 червня 1914 р. у Львові. Тоді 
відкрито вулицями міста в марш-параді пройшло близько 500 стрільців — 
в одностроях і озброєнні. У перші дні війни ГУР об’єднала всі стрілецькі 
організації Галичини в одну Українську бойову управу — Українських 
січових стрільців (УСС) під керівництвом Теодора Рожанковського і Кирила 
Трильовського é îãîëîñèëà ìîáіëіçàöіþ óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ êðàþ. 
Òàê áóëî ñòâîðåíî ëåãіîí ÓÑÑ — óêðàїíñüêå äîáðîâîëü÷å âіéñüêîâå ôîðìó-
âàííÿ ó ñêëàäі àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії. Ñëóæèòè â ëåãіîíі âèÿâèëè áàæàí-
íÿ 28 òèñ. ãàëè÷àí,  îäíàê àâñòðіéñüêà âëàäà  äàëà äîçâіë  íà ôîðìóâàííÿ

1. Що стало приводом до початку Першої світової війни? Відтворіть хронологію
подій, які перетворили локальний конфлікт на світову війну.

2. Спираючись на свідчення сучасників  і візуальні матеріали, визначте настрій,
який панував у суспільствах протиборчих держав у перші дні й тижні війни.

2.Головна українська рада
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стрілецької частини з 2,5 тис. вояків. Більшість галицьких українців 
воювала у складі регулярних підрозділів австро-угорської армії: їхній 
відсоток серед офіцерського корпусу становив 0,4 %, а серед рядових 
солдатів — 7,8 %. Загалом äî àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії áóëî ìîáіëіçîâàíî 
áëèçüêî 300 òèñ. óêðàїíöіâ, à äî ðîñіéñüêîї — áëèçüêî 4 ìëí, âîíè 
ìàëè âîþâàòè ïî ðіçíі áîêè ôðîíòó. Ôîðìóâàííÿ ëåãіîíó ÓÑÑ âіäáóëîñÿ 
â ñåðïíі–âåðåñíі 1914 ð., éîãî îñíîâó ñêëàëè àêòèâіñòè ñі÷îâîãî, 
ñîêіëüñüêîãî і ïëàñòîâîãî ðóõіâ, ãіìíàçèñòè òà ñòóäåíòè. Ñåðåä 
íîâîáðàíöіâ áóëè é äіâ÷àòà-ñòóäåíòêè. Äî ïåðâіñíîãî êîìàíäíîãî 
ñêëàäó óâіéøëî ïіâòîðà äåñÿòêà êàäðîâèõ ñòàðøèí-óêðàїíöіâ 
àâñòðіéñüêîї àðìії.

Запитання і завдання

Історичний документ
З маніфесту Головної української ради

Український Народе! Надходить важна історична хвиля. Важить ся доля держав і 
народів. Нічого не вдіяли всі зусиля дипльоматії, щоб удержати в Европі мир. Буря 
війни суне на Европу і ніщо її не спинить…

Ми не є прихильниками війни, ми разом з цілим культурним світом уважаємо мир 
найціннійшим добром людскости. Але бувають в історії держав і народів хвилі, коли 
війна являєть ся неминуча. І коли не можемо війни відвернути, то мусимо старати ся, 
щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не пішли марно, щоби кров батьків прине-
сла добро дітям.

Дорога, яка веде до сього, ясна. Війни хоче царь росийський, самодержавний во-
лодарь імперії, яка є історичним ворогом України. Царі росийські зломили Переяс-
лавський договір, яким вони обов’язали ся були шанувати самостійність України, 
і поневолили вільну Україну. Царська імперія протягом століть веде політику, яка має 
за ціль відобрати поневоленій Україні національну душу і зробити український нарід 
частю росийського народу. Царський уряд відобрав українському народови його най-
святійше право, право рідної мови. В царській Росії нинішнього дня найбільше поне-
волений — український нарід.

І коли Росія хоче війни, то говорить з неї ненаситність, яка червоною ниткою тягнеть ся 
через усю історію сеї імперії, що з московського князівства, загарбуючи все нові землі, по-
неволюючи народи, розросла ся в кольос, який від ряду літ загрожує загально-европей-
ському мирови і загально-людському поступови, культурі і житю народів.

Та ненаситність царської імперії загрожує також нашому національному життю. 
Історичний ворог України не може спокійно дивити ся, що не вся Україна в його 
руках, що не весь український нарід стогне поневолений під його панованнєм, що 
існує часть української землі, де український нарід не є винятий з-під права, де він 
може жити своїм національним життєм.

Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також 
українському національному життю, яке найшло охорону в конституційнім ладі  
австрийської держави. Побіда Росії мала би принести українському народови 
австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 міліонів українського народу 
в росийській імперії…

Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораженнє 
Росії, тим швидше виб’є година визволення України…

До бою — за здійсненнє ідеалу, який в теперішню хвилю з’єднує ціле українське грома-
дянство!

Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!
Львів. 3 серпня 1914.
За Головну Українську Раду:
Д-р Кость Левицький, голова, Михайло Павлик, Микола Ганкевич, заступники голови, 

Д-р Степан Баран, секретарь.
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріяли /

упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник. [Б. м.]: Сучасність, 1983. Т. 1. С. 211–213.

1. Як українська суспільність  і політичні сили сприйняли початок Великої війни?
Чи виправданими були  в той час  оптимістичні погляди  на війну? Поясніть
причини цього оптимізму.

2. Проаналізуйте  наведений документ  і виділіть аргументи,  які використову-
вали  очільники  ГУР  для  обґрунтування  проавстрійської  позиції  у війні.
Схарактеризуйте діяльність ГУР.

3. Союз визволення України
 Ïîäіáíå äî ÃÓÐ ñòàâëåííÿ äî âіéíè ìàâ і ãóðò óêðàїíñüêèõ ïîëіòè÷íèõ 

åìіãðàíòіâ ç Íàääíіïðÿíùèíè, ÿêі 4 ñåðïíÿ 1914 ð. ñòâîðèëè îðãàíіçà-
öіþ ïіä íàçâîþ «Ñîþç âèçâîëåííÿ Óêðàїíè» (ÑÂÓ), ùî ìàëà áóòè áåçïàð-
òіéíèì ïðåäñòàâíèöòâîì íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ óêðàїíñüêîãî íàðîäó â 
Ðîñії. Îñіäêîì ÑÂÓ áóâ íåäîâãèé ÷àñ Ëüâіâ, à ïіçíіøå — Âіäåíü. Âèñëîâ-
ëþþ÷è ïðèõèëüíіñòü äî Öåíòðàëüíèõ äåðæàâ, ÑÂÓ ïðîãîëîøóâàâ ñâîєþ 
ìåòîþ äåðæàâíó ñàìîñòіéíіñòü Óêðàїíè àáî ôîðìóâàííÿ îñíîâ óêðàїí-
ñüêîї äåðæàâíîñòі ó ôîðìі àâòîíîìії íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ïîçà ìåæàìè 
Ðîñії, çîêðåìà â Àâñòðії, ÷è íà óêðàїíñüêіé òåðèòîðії Ðîñії íà âèïàäîê їõ 
ïðèєäíàííÿ äî Àâñòðії. Ãîëîâíі ïóíêòè ïîëіòè÷íîї ïëàòôîðìè  ÑÂÓ áóëî 
âèêëàäåíî â ïóáëіêàöії «Íàøà ïëяòôîðìà», ùî âèéøëà äðóêîì ó 
ïåðøîìó ÷èñëі «Âіñòíèêà Ñîþçà âèçâîëåííÿ Óêðàїíè» íà ïî÷àòêó 
æîâòíÿ 1914 ð.
 Ïîçèöіÿ ÑÂÓ íå îäåðæàëà øèðîêîãî âіäãîìîíó ñåðåä ñóñïіëüíîñòі 
ïіäðîñіéñüêîї Óêðàїíè,  ÿêà íà ïåðøèõ ïîðàõ âèñëîâèëà  ñâîþ ïіäòðèìêó 
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З програмної статті СВУ «Наша плятформа»
Українські землі по обидва боки австро-росийського кордону є не тільки одним з голов-

них теренів сучасної европейської війни, а також одною з причин і предметом війни.
Українці добре розуміють, що у війні сій ходить головно о їх долю, ходить о те, чи 

в результаті війни український Піємонт в Австрії буде знищений, чи українське житє 
розцвіте також по той бік Збруча, аж за Дніпро і над Чорне море, і тому не можуть зо-
ставати ся німими свідками теперішних подій, а голосно і рішучо підносять свої нео-
споримі права на національну самостійність.

Ñîþçó ïðîïàãóâàëè âіäâåðòî ñîöіàëіñòè÷-
íі ïîãëÿäè, çîêðåìà äåêëàðóâàëè ïðîâå-
äåííÿ ðàäèêàëüíîї çåìåëüíîї ðåôîðìè, 
ùî ìàëà áàçóâàòèñÿ íà êîíôіñêàöії 
âåëèêîї âëàñíîñòі. Ó ïðàãíåííі çâіëüíèòè-
ñÿ ç-ïіä ðîñіéñüêîї çàëåæíîñòі äіÿ÷і ÑÂÓ 
ïîêëàäàëèñÿ íà ïіäòðèìêó Öåíòðàëü-
íèõ äåðæàâ — Àâñòðî-Óãîðùèíè òà 
Íіìå÷÷èíè, ïîìèëêîâî ââàæàþ÷è, ùî 
óêðàїíñüêà äåðæàâà, ÿêó âîíè ñòâîðÿòü, 
çìîæå áóòè öіëêîì âіëüíîþ â çîâíіøíіé і 
âíóòðіøíіé ïîëіòèöі. Âîíè ââàæàëè, ùî 
óêðàїíñüêèé ðóõ íà âіäâîéîâàíèõ òåðåíàõ 
çìóñèòü àâñòðî-óãîðñüêèé і íіìåöüêèé 
óðÿäè ðàõóâàòèñÿ ç íèì і âðåøòі-ðåøò 
äîïîìîæå «ïåðåäàòè âëàäó â ðóêè ñàìèõ 
óêðàїíöіâ».

Історичний документ

Андрій Жук

російському урядові в його війні із центральноєвропейськими 
державами. У підсумку головні зусилля СВУ було спрямовано на роботу з 
військовополоненими українцями в австрійських таборах задля залучення 
їх до українського руху на боці Центральних держав. СВУ розгорнув 
також інформативно-представницьку діяльність у центральних і нейтраль-
них державах Європи, оскільки мав представників у Німеччині, 
Туреччині, Áîëãàðії, Ðóìóíії, Іòàëії, Øâåöії, Íîðâåãії, Øâåéöàðії. Ñîþç 
îá’єäíàâ äіÿ÷іâ ç äóæå ðіçíèìè ïîëіòè÷íèìè îðієíòàöіÿìè, іäåéíèìè 
ïåðåêîíàííÿìè, äîñâіäîì і õàðàêòåðàìè. Ñåðåä éîãî òâîðöіâ (і ïåðøèì 
ãîëîâîþ) áóâ ìàéáóòíіé çàñíîâíèê ðàäèêàëüíîãî óêðàїíñüêîãî íàöіîíà-
ëіçìó 1920–1930-õ ðîêіâ, óðîäæåíåöü ïіâäåííîї Óêðàїíè Äìèòðî Äîíöîâ. 
×è íå íàéáіëüøå äëÿ íàëàãîäæåííÿ äіÿëüíîñòі ÑÂÓ çðîáèâ âèõîäåöü іç 
Ïîëòàâùèíè, ñîöіàë-äåìîêðàò Àíäðіé Æóê.

Уявлення членів СВУ про майбутню українську державу були доволі схема-
тичними. Переважно революціонери і соціàëіñòè, ÿêі îïèíèëèñÿ â åìіãðàöії, 
òåïåð áóëè çìóøåíі ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ìîíàðõі÷íèõ ðåæèìіâ Àâñòðî-
Óãîðùèíè òà Íіìå÷÷èíè. Ó ïîëіòè÷íіé ïëàòôîðìі Ñîþçó íå áóëî 
òåðìіíà «äåìîêðàòè÷íà ðåñïóáëіêà», à éøëîñÿ ïðî êîíñòèòóöіéíó ìîíàð-
õіþ, ïîáóäîâàíó íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ. Àëå â іíøèõ ïèòàííÿõ äіÿ÷і 

Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між західною Европою і Москівщиною 
повстала самостійна українська держава. Потрібне се для осягнення і утревалення 
европейської рівноваги, є се в інтересі народів австро-угорської держави, а 
передовсім в інтересі німецького народу в обох цісарствах, а для українського 
народу було б се здійсненнєм вікових його мрій і зусиль…

Національно-політичною плятформою Союза є державна самостійність України.
Формою правління самостійної української держави має бути конституційна монархія, 

з демократичним внутрішним устроєм політичним, однопалатною системою  законодав-
ства, горожанськими, язиковими і реліґійними свободами для всіх національностей і 
віроісповідань, з самостійною українською церквою.

На випадок прилучення до Австрії більшої чи меншої українсько-російської території 
буде Союз обстоювати за створеннєм з усіх земель, заселеним українським народом 
в Австрії, осібного автономного краю.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріяли / упоряд. Т. Гунчак, 
Р. Сольчаник. [Б. м.]: Сучасність, 1983. Т. 1. С. 216–217.
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Запитання і завдання

Ставлення більшості підросійських українців до війни висловив 
Симон Петлюра у статті «Війна і українці», що з’явилася друком у липне-
вому (1914 р.) випуску журналу «Украинская жизнь», що виходив у 
Москві. У цій публікації він доводив, що українці лояльно виконають свій 
обов’язок перед Російською державою, і висловлював надію, що в майбут-
ньому ставлення влади до українського питання зміниться. Вибір 
українців на коðèñòü Ðîñії âіí óâàæàâ â óìîâàõ âіéíè   áåçàëüòåðíàòèâíèì, 
óêàçóâàâ íà іíñòðóìåíòàëüíó ïîëіòèêó àâñòðіéñüêîї âëàäè ùîäî óêðàїí-
ñüêîãî íàñåëåííÿ. Ïåòëþðà íàëåæàâ äî ìîëîäøîãî ïîêîëіííÿ óêðàїí-
ñüêèõ äіÿ÷іâ, àëå â òіé êîíêðåòíіé ñèòóàöії ââàæàâ çà íåîáõіäíå âèñòóïèòè 

1. Назвіть засновників СВУ, схарактеризуйте його ідейно-політичну платформу
та діяльність.

2. Проаналізуйте наведений документ і   виділіть аргументи, які використовували 
очільники СВУ України для обґрунтування проавстрійської позиції у війні.

4 . Український рух у Російській імперії: між заявами про лояльність
     і переслідуваннями

з позиції, по суті, старших діячів 
українського руху, які були готові 
обміняти свою лояльність до режиму 
на поступки в мовно-культурній сфері.

Äëÿ Ïåòëþðè ïóáëіêàöіÿ ïðîðîñіéñüêîї 
äåêëàðàöії ç ïðèâîäó ïî÷àòêó ñâіòîâîї 
âіéíè, ÿêà áóëà íåîäíîçíà÷íî ñïðèéíÿòà 
óêðàїíöÿìè ïî îáèäâà áîêè ôðîíòó, 
ñòàëà íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì æèòòєâèì 
êðîêîì. Âіí óâàæàâ, ùî òðåáà íå òіëüêè 
âðàõîâóâàòè ðåàëüíі íàñòðîї â ñóñïіëü-
ñòâі, à é òóðáóâàòèñÿ  ïðî іíñòèòóöіéíó 
æèòòєçäàòíіñòü óêðàїíñüêîãî ðóõó. Ðåäà-
ãóþ÷è âіä 1912 ð. æóðíàë «Óêðàèíñêàÿ 
æèçíü», Ïåòëþðà ðîçóìіâ, ÿêó âàæëèâó 
ðîëü âіäіãðàє öå âèäàííÿ äëÿ óêðàїíñü-

Симон Петлюра                               êîãî ñóñïіëüñòâà. Âіäïîâіäàëüíіñòü çà æóð-
íàë (â óìîâàõ ïîñòіéíîãî ïîøóêó êîøòіâ 

і тиску цензури) змусила його зробити видання частиною власного 
життя, відмовитися від багатьох бажаних занять, зокрема літературної 
критики. Тому-то так гостро (по суті, як особисту поразку) він 
сприймав загрозу його закриття. Публікація проросійської декларації 
допомогла зберегти журнал, що в ті складні роки залишався єдиним 
національним періодичним виданням.

У самій підросійській Україні настрої серед українства не були 
такими однозначно проросійськими, як це представив Петлюра. Тут за 
лідера українського руху сприймали Михайла Грушевського. Він 
співпрацював із Товариством українських поступовців, яке ставило за 
мету здобути українську автономію. Грушевський був твердим 
прихильником цієї позиції і спонукав українських поступовців 
переконувати російських конституційних демократів, зокрема їхнього 
лідера Павла Мілюкова, підтримати українські автономістські вимоги. 
Кадети, своєю чергою, готові були домагатися запровадження 
української мови в шкільній освіті, але вважали федералізацію 
небезпечною для російської держави. Початок війни захопив 
Грушевського у відпустці: він відпочивав у своєму літньому будинку в 
Криворівні в Карпатах. Через воєнні обставини він не зміг повернутися 
до Львова, однак австрійське командування не дозволило йому 
залишатися в Криворівні. Зіткнувшись із наступом російських військ, 
Грушевський вирушив у тривалу подорож. Спершу він поїхав до 
Будапешта й Відня, далі в Італію і нарешті в листопаді 1914 р. дістався 
до Києва.  Тут його заарештувала російська влада çà çâèíóâà÷åííÿì ó 
àâñòðîôіëüñòâі òà вислала у глиб Росії, äå ôàêòè÷íî óòðèìóâàëà àæ äî 
ðåâîëþöії 1917 ð. 
Погляд історика

Чому російська влада вважала за потрібне заарештувати й вислати Грушевського? 
…В офіційному російському лексиконі «мазепинець» — уособлення зради та сепара-
тизму, а Грушевського та інших лідерів українського руху вважали... потенційними 
зрадниками. …Жорстка настанова щодо «мазепинців» вилилася в рішучу кампанію 
проти українського руху в Російській імперії... Під цим оглядом, арешт Грушевського — 
логічний наслідок  урядової політики  щодо українського руху. З початком війни побор-
ники всеросійської єдности і давні вороги Грушевського… набули необмежену 
можливість переслідувати своїх ідеологічних суперників. Російські газети охоче 
друкували авторів, які закидали Грушевському всі мислимі й немислимі гріхи супроти 
Російської імперії. В Австрії його звинувачували у проросійськості, а в Росії — у 
проавстрійськості.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. Київ, 2011. С. 80–82.
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Історичний  документ
Зі статті-відозви Симона Петлюри «Війна і українці»

Виклик Німеччини Росія прийняла… У вир подій, що розгоряються, подій світового зна-
чення... можливо будуть втягнені ще й інші держави, що їхні інтереси вже порушені почат-
ком війни або будуть зачеплені нею. Світове значення цієї бурі усвідомлюють собі всі... 
Такого ставлення цілком виразного, без обумовлень і ясности, що їм під сучасну 
хвилю немає і не може бути місця, вимагають ці події і від нас українців. Від нас тим 
більше і настирливіше, бо силою історичної долі наш нарід роздертий і увіходить сво-
їми нерівно мірними частинами до складу держав, що є ворогами і воюють одна з 
одною.  ... Але в хвилину винятково важкої проби, якій піддане тепер наше національне 
почуття, ми повинні виявити і відповідне, нашому національному розвиткові, 
розуміння сучасних подій, здоровий політичний розум та організовану волю нації, що 
тисячами ниток, — кровних, племінних, економічних та історичних — зв’язана з 
країною, що стоїть зараз проти Німеччини та Австро-Угор щини.

…Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок
громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою, в шерегах війська, що 
бореться проти порушників світового миру і права, але й як громадяни-обивателі, 
що повинні в міру своїх сил і спроможностей сприяти успішному виконанню 
російською армією виїмково відповідального завдання, що випало на її долю.

Ми можемо твердити, що суцільність і сила тієї однодушности, що під впливом усві-
домленої небезпеки тісно з’єднала всю різноплемінну людність Росії, всі кляси і групи 
суспільства, однодушности, якої давно не бувало і яка так яскраво, відсвіжуюче і підба-
дьорливо виявилася, повстали і за участю українського суспільства, що зуміло 
знайти в собі і досить і політичного розвитку і громадянського такту, щоб в годину 
державного потрясення поставити на перший плян ідею оборони держави і відбиття 
загрозливої для неї небезпеки... Такі струси в державному житті, як війна, 
відкривають суспільству державної нації не одну з її помилок у відношенні до 
недержавних народів. Воно переконується, що ці народи в однаковій мірі з ним 
відстоюють цілість держави, обороняють її нерозривність та добро, віддають своїх 
дітей, тратять сили і матеріяльні засоби на оборону від спіль ного ворога...

Було б великим щастям і для Росії, і для її народів, коли б ця примара розвіялася і 
прояснена свідомість російського суспільства сприйняла потреби інородців, що живуть у 
державі, не під кутом видуманих небезпек, що загрожують їй, а в світлі того високого гро-
мадянського розвитку, який виявили інородці в цих днях проби. …В цьо му єднанні — 
прообраз і дальшого мирного співжиття «частин» із цілим, основаного на наданні їм 
природних прав на національний розвиток. Якщо в найбільш критичні дні проби 
народи Росії виконують свої обов’язки у відношенні до неї, то в свідомість суспільства і 
його керівних кіл повинна просякти думка про надання цим народам і відповідних прав...

Толерантна постава до українців Австрії, яку диктують обставини часу, відкрила б 
великі можливості: вона створила б потяг відірваної історичними умовами частини до 
національного українського цілого, зв’язаного з Росією; у наслідок того сталось би 
велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові, що всі 
частини його були б з’єднані, відкрилась би можливість розвитку його багатих сил в 
єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселюють.

Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріяли / упоряд. Т. Гунчак, 
Р. Сольчаник. [Б. м.]: Сучасність, 1983. Т. 1. С. 207–210 (пер. з рос. Л. Чикаленка).

Російський уряд використав війну для додаткових обмежень україн-
ського руху. Українських діячів, попри їхні запевнення в лояльності, ро-
сійські урядовці вважали «мазепинцями», розглядали їх як потенційних 
агентів Габсбурґів. У Росії з початком війни було закрито українські орга-
нізації, зокрема осередки товариства «Просвіта», і ті українські видання, 
що ще залишалися. Під заборону потрапила й газета «Рада», що виходила 
друком з 1906 р. Вона була єдиною щоденною українською громадсько-
політичною, економічною і літературною газетою ліберального напряму, 
що виходила українською мовою на Наддніпрянщині. Коли дедалі 
очевидніше ставало протиукраїнське ставлення російських урядових 
кіл (заборона українських культурно-просвітніх товариств, преси), 
українське ліберальне середовище в Росії зайняло негативну позицію 
щодо політики царського режиму. Це не означало, проте, підтримки 
Німеччини та її союзників. Позиція суспільності в підросійській 
Україні супроти держав — учасниць війни була радше байдужою. 
Áіëüøіñòü óêðàїíñüêèõ ñîëäàòіâ і îôіöåðіâ îáîõ іìïåðіé âèêîíóâàëè ñâіé 
âіéñüêîâèé îáîâ'ÿçîê і âîþâàëè â àðìіÿõ òèõ äåðæàâ, äå âîíè 
íàðîäèëèñü і æèëè, ñïðèéìàþ÷è ñóïðîòèâíèêà ñâîєї äåðæàâè ÿê 
âëàñíîãî âîðîãà. 

Запитання і завдання
1. Визначте дилеми, з якими зіткнувся український рух у Російській імперії на по-

чатку Першої світової війни. Схарактеризуйте роль С. Петлюри і М. Грушевсь-
кого у формуванні платформи українського руху в роки війни.

2. Проаналізуйте статтю С. Петлюри та виділіть аргументи, які він використав
для обґрунтування проросійської орієнтації українців у війні.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Визначте причини й механізми переростання локального конфлікту у світову війну.
Поміркуйте, чому не вдалося уникнути війни.

2. Схарактеризуйте позиції українських політичних сил у зв’язку з початком світової
війни. Визначте причини розколу українських політичних сил у ставленні до війни.

3. Спираючись на текст параграфа, поясніть, чому Першу світову війну називають
«генератором політичних можливостей». Які можливості вона відкривала для
українців?
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Тестові завдання

1. Позначте дату, яку вважають  початком Першої світової війни
А  28 червня 1914 р.
Б  28 липня 1914 р.
В  1 серпня 1914 р.
Г  3 серпня 1914 р.

2. Укажіть політичну організацію, створену в Галичині на початку Першої світової війни з представників провідних українських партій
А  Головна руська рада
Б  Головна українська рада
В  Товариство українських поступовців
Г  Союз визволення України

3. Визначте твердження, яке розкриває позицію Союзу визволення України на початку Першої світової війни
А  висловлюючи прихильність до Центральних держав, організація проголошувала метою державну самостійність України або формування основ української державності

 у формі автономії на українських землях поза межами Росії, зокрема в Австрії, чи на українській території Росії на випадок її приєднання до Австрії
Б  декларуючи прихильність до Центральних держав, організація проголошувала метою державну самостійність України або формування основ української державності у

 формі автономії на українських землях поза межами Австрії, зокрема в Росії, чи на українській території Австрії на випадок її приєднання до Росії
В схиляючись до країн Антанти, організація проголошувала метою державну самостійність України або формування основ української державності у формі автономії на укра-
     їнських землях поза межами Росії, зокрема в Австрії, чи на українській території Росії на випадок її приєднання до Австрії
Г  висловлюючи прихильність до країн Антанти і Троїстого союзу, організація проголошувала метою державну самостійність України або формування основ української дер-
     жавності у формі автономії на українських землях у складі Австро-Угорщини та Росії

4. Позначте назву та автора статті,  яка з’явилася друком у липневому випуску журналу «Украинская жизнь»  за 1914 р. і відображала ставлення до війни більшості
українців у складі Російської імперії 

А «Україна», Джордж Раффалович
Б «Царизм та Україна», Роман Сембратович
В «Національне пробудження українців», Ярослав Федорчук
Г «Війна і українці», Симон Петлюра

5. Установіть відповідність між державами — членами військово-політичних союзів та їхніми політичними й територіальними цілями 1  2  3  4 
1   Росія
2   Австро-Угорщина
3   Німеччина
4   Франція

А розширити кордони за рахунок приєднання українських теренів — Волині й Поділля, посилити впливи на Балканах, установити контроль над чорно-
морськими протоками

Б  повернути втрачені в одній з попередніх війн провінції Eльзас і Лотарингію
В приєднати Галичину та Сілезію, установити контроль над чорноморськими протоками
Г запобігти консолідації Європейського континенту
Д об’єднати держави Центральної Європи під своєю зверхністю та колонізувати європейську територію Росії
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6. Установіть відповідність між назвами програмних публікацій і витягами з них 1   2  3  4 
1 маніфест Головної української ради
2 стаття Союзу визволення України «Наша плятформа»
3 стаття-відозва Симона Петлюри «Війна і українці»
4 брошура Миколи Міхновського «Самостійна Україна»

А «Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час 
до кінця і не тільки на полі бою»

Б  «Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між західною Европою і Москівщиною повстала самостійна 
українська держава. Потрібне се для осягнення і утревалення европейської рівноваги, є се в інтересі народів 
австро-угорської держави, а передовсім в інтересі німецького народу»

В «Партія перш за все і головним чином вимагає: <…˃ автономії України з окремою державною  інституцією 
(сеймом), якому належить право законодавства у внутрішніх справах населення тільки на території Украї-
ни»

Г «Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораженнє Росії, тим швидше виб’є 
година визволення України»

Д «Нині увесь цвіт української нації, по всіх частинах України живе однією думкою, однією мрією, однією надією: 
“Одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ”»

7. Установіть послідовність подій, які характеризують початок Першої світової війни 1   2  3  4 
А сараєвське вбивство
Б оголошення Німеччиною війни Росії
В оголошення Австро-Угорщиною війни Сербії
Г оголошення Великою Британією війни Німеччині

8. Установіть послідовність подій, які характеризують суспільно-політичну активність українців на початку Першої світової війни 1   2  3  4 
А створення Головної української ради
Б формування легіону Українських січових стрільців
В створення військового товариства «Січові стрільці»
Г створення Союзу визволення України

9. Позначте правильні твердження
1 причиною світової війни було вбивство боснійським націоналістом спадкоємця австрійського престолу
2 держави Антанти і Троїстого союзу на початку ХХ ст. послідовно зменшували витрати на військо
3 учасники національних рухів побоювалися, що конфлікт між Антантою і Троїстим союзом перешкодить їхнім народам відновити державність
4 на почату ХХ ст. урядові кола й народи європейських держав опанував дух мілітаризму
5 малі європейські держави уникли впливу військово-політичних блоків і проводили самостійну політику
6 учасники національних рухів сподівалися, що конфлікт між Антантою і Троїстим союзом допоможе їхнім народам вибороти державність
7 на початку війни Італія заявила про нейтралітет, натомість до Центральних держав приєдналися Туреччина й Болгарія

10. Позначте правильні твердження
1  національне питання ніяк не проявилося під час Першої світової війни
2  Головну українську раду було перетворено на Загальну українську раду з метою розширення впливу на українські території в межах кордонів Російської  імперії та  представ-

ництва загальноукраїнських інтересів під час світової війни
3 російський уряд використав світову війну для політичних і культурних поступок українському руху
4 головні зусилля Союзу визволення України було спрямовано на роботу з військовополоненими українцями в австрійських таборах задля залучення їх до українського руху 

на боці Центральних держав
5 з початком світової війни питання про українське військове формування зійшло з політичного порядку денного
6 історик Михайло Грушевський співпрацював із Товариством українських поступовців, яке ставило за мету здобути українську автономію
7 цілком відмінне від Головної української ради ставлення до війни мав гурт українських політичних емігрантів з Наддніпрянщини, які створили Союз визволення України
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§ 3. Воєнні кампанії 1914–1916 рр.
1.Театри бойових дій у 1914 р.
На Західному фронті перші тижні війни пройшли під знаком енергійного 

наступу німецької армії, яка намагалася реалізувати план швидкої пере-
моги (так званий план Шліффена). Німецькі війська зайняли бельгійську 
столицю — Брюссель, а також вийшли на оперативний простір, який давав 
змогу зайняти Париж. Французький уряд залишив столицю і перебрався 
в Бордо. У Берліні вважали, що захоплення Парижа є справою тільки часу. 
Однак драматична битва французьких і німецьких військ на р. Марні у 
вересні 1914 р. показала, що сподівання німецького командування були 
передчасні: німецькі війська були змушені відступити від Парижа, плани 
на швидку перемогу зазнали краху, розпочався тривалий позиційний 
період війни. До середини жовтня утворився суцільний фронт від 
швейцарського кордону до берега Північного моря.

На Східному фронті німецькі війська мали за завдання (до перемоги 
над Францією) стримувати наступ російських військ у Східній Пруссії й 
бути готовими надати допомогу австрійським військам у Галичині. 
Австрійське командування мало на цьому напрямку амбітніші й водно-
час менш реалістичні цілі. Його план передбачав стрімкий наступ у 
межиріччі Вісли та Західного Бугу й, за підтримки німецьких військ, 
розгром російських сил у Польщі. Російське командування планувало 
скерувати головні сили проти Австро-Угорщини. У Східній Пруссії 
наступ російської армії виявився вкрай не вдалим, у результаті оточен-
ня вона зазнала великих втрат. У Галичині ж російський наступ, що 
почався в середині серпня, розвивався успішно. Тут, усупереч усім 
прогнозам, російська армія захопила ініціативу. На початку вересня 
російські війська без бою зайняли Львів, невдовзі вийшли до р. Сян і 
оточили фортецю Перемишль. Поразка австро-угорської армії в 
Галицькій битві поставила її на грань катастрофи, і тільки наступальні 
операції німецьких військ у напрямку Варшави й Лодзі дали змогу 
стабілізувати фронт.

На Балканах активно діяла сербська армія. Принциповою для ворожих 
сторін — австро-угорської та сербської армій — була битва за Белград. 
Сербам до грудня 1914 р. вдалося звільнити захоплену австро-угорським 
військом столицю і визволити країну від ворожих військ. Ведучи війну 
за íàöіîíàëüíó ñâîáîäó, ñåðáè âîäíî÷àñ іãíîðóâàëè íàöіîíàëüíі ïðàãíåí-
íÿ іíøèõ áàëêàíñüêèõ íàðîäіâ — âèñòóïàëè ç ïîçèöії «Âåëèêîї Ñåðáії».

Активні бойові дії на боці Центральних держав розпочала й Туреччина,
хоча спочатку турецький уряд заявив про нейтралітет. На практиці 
турецька армія перебувала під контролем німецької âіéñüêîâîї ìіñії. 
Òóðåöüêèé ãåíøòàá ïëàíóâàâ âåñòè âіéíó íà äâà ôðîíòè: íà Êàâêàçі 
ïðîòè Ðîñії, ó районі Суецького каналу і в Єгипті проти Великої 
Британії. Активні боéîâі äії òóðåöüêі âіéñüêà ðîçïî÷àëè ç êðèìñüêîãî 
íàïðÿìêó, íåâäîâçі âîíè îõîïèëè âåñü Êàâêàç, ïîøèðèëèñÿ íà Іðàí, 
ðàéîí Ïåðñüêîї çàòîêè  é Ñèíàéñüêîãî ïіâîñòðîâà. Ðîñіéñüêå êîìàíäó-
вання поставило Кавказькій армії завдання: не допустити проникнення 
турецьких сил на Північний Кавказ, де їхня поява могла викликати 
повстання гірських народів.

Запитання і завдання
1.Назвіть і покажіть на карті театри бойових дій у 1914 р.
2.Поміркуйте,  чому плани  німецького  командування  на швидку  перемогу зазнали

краху.  Поясніть суть позиційної війни.

Французькі солдати під час бою. 
Вересень 1914 р.
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Російська окупація Галичини тривала з вересня 1914 до червня 1915 р. 
і виразно засвідчила, яке майбутнє підготував російський царизм для місце-
вого українського населення. Тимчасовою адміністративно-територіальною 
одиницею, створеною царським урядом на окупованих російськими війсь-
ками теренах Галичини, Буковини і Посяння, стало Галицьке генерал-
губернаторство із центром у Ëüâîâі. Одним із завдань російської 
окупаційної адміністрації в регіоні було знищення українства в усіх 
його проявах — політичному, релігійному, культурному. Українські школи, 
періодичні âèäàííÿ, äðóêàðíі çàêðèòî. Âіäáóâàëèñÿ ìàñîâі äåïîðòàöії 
óêðàїíñüêîї іíòåëіãåíöії â ãëèá Ðîñії. Îñîáëèâî ñèëüíèõ ðåïðåñіé çàçíàëà 
ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà. Óæå íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1914 ð. áóëî 
çààðåøòîâàíî é âèâåçåíî ñïî÷àòêó äî Êóðñüêà, çãîäîì äî Ñóçäàëÿ, 
ïіçíіøå — äî ßðîñëàâëÿ ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî. Òàì éîãî óòðè-
ìóâàëè  â ìîíàñòèðÿõ àæ  äî ïî÷àòêó ðåâîëþöіéíèõ ïîäіé âåñíè 1917 ð. Основні бойові операції на фронтах  Першої  

світової війни в 1914–1916 рр.

2. Російська окупація Галичини та Буковини
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У червні 1915 р., відступаючи, російські війська взяли в заручники 
близько 700 українñüêèõ, ïîëüñüêèõ òà єâðåéñüêèõ äіÿ÷іâ. Ðîñіéñüêèé 
îïîçèöіéíèé ïîëіòèê Ïàâëî Ìіëþêîâ, âèñòóïàþ÷è â Äåðæàâíіé äóìі, 
ðîçöіíèâ ïîëіòèêó ðîñіéñüêîї àäìіíіñòðàöії â Ãàëè÷èíі ÿê «єâðîïåéñüêèé 
ñêàíäàë». Âîäíî÷àñ, ìàþ÷è äàëåêîñÿæíі íàìіðè, ðîñіéñüêà îêóïàöіéíà 
âëàäà íàìàãàëàñÿ çäîáóòè ïðèõèëüíіñòü óêðàїíñüêèõ ñåëÿí Ãàëè÷èíè — 
íå çáèðàëà ïîäàòêіâ, ðîçäàâàëà ñåëÿíàì ïðîäîâîëüñòâî. Áіëèé õëіá і 
áåçêîøòîâíі êóõíі ÷àñіâ ðîñіéñüêîї îêóïàöії óâіéøëè íàâіòü ó ôîëüêëîð 
òîãî ÷àñó. Óòіì óçàãàëüíåíèé îáðàç ðîñіéñüêîãî âіéñüêà і âëàäè ó 
ñïðèéíÿòòі ãàëè÷àí áóâ îäíîìіðíèé — ÿê âîðîãà-çàãàðáíèêà. 

4 вересня 1914. Із жахливим лементом увійшли сьогодні в місто [Станіслав, тепер 
Івано-Франківськ] росіяни. Солдати співали російських пісень, махали шапками, голос-
но кричали. ...Після обіду я почув, що козаки вбили в передмісті якогось молодого єв-
рея, бо той не хотів показати їм дорогу, якою пішли австрійці…

8 жовтня 1914. Тепер грабують навіть правдиві російські солдати та офіцери. З біль-
шості покинутих помешкань виносять меблі, відвозять на двірець, щоби звідти допра-
вити в Росію…

21 листопада 1914. Якщо досі нам доводилося терпіти від російських солдатів грабунки 
і розбій, то тепер почалися ще гірші страждання. Вже декілька днів містом розгулюють 
члени російської «охрани». Період жахливих утисків почався для тутешніх мешканців. 
Багатьох поважних громадян без жодної причини взяли під арешт, а це означає, що їх 
доправлять до Сибіру. Їм не пояснюють, чим вони завинили; достатньо того, що вони не 
є друзями російської влади. У місті сила-силенна шпигунів. Ремісника, який сказав, що 
австрійці ще дадуть росіянам доброго прочухана, розстріляли.

Галичина з Великої війни / упоряд. А. Паславська, Т. Фоґель, В. Кам’янець. Львів, 2014. С. 157, 159, 161.

Ðîñіéñüêà îêóïàöіéíà âëàäà â Ãàëè÷èíі é íà Áóêîâèíі êåðóâàëàñÿ ãàñëàìè 
«âèçâîëåííÿ» і «âîçç’єäíàííÿ» çàãàëüíîðóñüêîãî ïðîñòîðó íà òëі 
ðîçïàëþâàííÿ àíòèíіìåöüêèõ íàñòðîїâ (öüîìó ïіäïîðÿäêîâàíî, çîêðåìà, і 
ïåðåéìåíóâàííÿ íà ïî÷àòêó âіéíè Ïåòåðáóðãà íà Ïåòðîãðàä). Îïîðîþ її 
ïîëіòèêè ñòàëè ìіñöåâі ðóñîôіëè («ìîñêâîôіëè»). Àëå ÿêùî ðîñіéñüêà 
àäìіíіñòðàöіÿ «ìîñêâîôіëіâ» ïіäòðèìóâàëà, òî àâñòðіéñüêà ç ïî÷àòêîì 
âіéíè é îñîáëèâî ïіñëÿ âèãíàííÿ ç Ãàëè÷èíè ðîñіéñüêèõ âіéñüê ïî÷àëà 
їõ ïåðåñëіäóâàòè. Óæå íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1914 ð. ïåðøèõ ïðîðîñіéñüêèõ 
äіÿ÷іâ çâåçëè íà âіäêðèòå ïîëå òàáîðó Òàëåðãîô áіëÿ ìіñòà Ґðàö ó 
Øòèðії. Íåâäîâçі äî íèõ ïðèєäíàëèñÿ òèñÿ÷і çààðåøòîâàíèõ ñïðàâæíіõ òà 
óÿâíèõ (çà çâèíóâà÷åííÿìè ó çðàäі  — ñïіâïðàöі ç ðîñіÿíàìè àáî òіëüêè 
çàïіäîçðåíèõ ó íåëîÿëüíîñòі  äî ìîíàðõії Ãàáñáóðґіâ,  іíêîëè  çà ôàëüøèâèìè 

ñâіä÷åííÿìè) «ìîñêâîôіëіâ» і ÷ëåíіâ їõíіõ ñіìåé. Ñåðåä íèõ áóëî áàãàòî 
ãðîìàäñüêèõ äіÿ÷іâ і àêòèâіñòіâ íàöіîíàëüíîãî ðóõó (íå çàâæäè 
ðóñîôіëіâ) — ñâÿùåíèêіâ, ïåäàãîãіâ, àëå áіëüøіñòü ñòàíîâèëè ñåëÿíè. 
Ó òàêèé ñïîñіá àâñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ òà óðÿäîâі êîëà âèðіøèëè 
ïîêëàñòè âèíó çà ïîðàçêè â ïåðøі òèæíі âіéíè íà ãàëèöüêèõ óêðàїíöіâ. 
Ïðîòÿãîì âіéíè äî Òàëåðãîôó áóëî êèíóòî áëèçüêî 20 òèñ. ëþäåé, ç íèõ 
áëèçüêî 3 òèñ. ïîìåðëî âіä õîëîäó і õâîðîá.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте політику російської окупаційної адміністрації в Галичині в 1914–

1915 рр. Визначте мету цієї політики.
2. Поміркуйте про позицію австро-угорської влади стосовно українського населення

Галичини під час війни.

3. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців
Австрійська влада та польські політи-

ки в Галичині боялися перетворення 
легіону УСС, а від 1915 р. полку, на 
основу українського війська. Уже в 
серпні 1914 р. погано озброєних і 
невишколених стрільців австрійське 
командування намагалося кинути на 
фронт, де на них чекала неминуча 
загибель.    Тимчасовий   командир  
Т. Рожанковський відмовився викону-
вати авантюрний наказ. У вересні вже 
під командуванням М. Галущинського 
новобранці склали присягу в Стрию 
(Львів тоді вже був зайнятий 
російським військом) і відбули на 
вишкіл у Закарпаття. За кілька 
тижнів стрілецькі сотні вступили в 
перші бої з російськими частинами в 
районі Верецького й Ужоцького 
перевалів. На деякий час їм навіть 
удалося відбити у противника міста 
Борислав, Дрогобич і Стрий. 

Січовий стрілець

Погляд сучасника
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äîñÿãòè àáñîëþòíîї ïåðåâàãè íàä ïðîòèâíèêîì ó ñèëàõ і çàñîáàõ, òî 
Öåíòðàëüíі äåðæàâè ïðàãíóëè óíèêíóòè çàòÿæíîї âіéíè. Íіìåöüêî-
àâñòðіéñüêå êîìàíäóâàííÿ çàâçÿòî øóкало шлях до рішучої перемоги. 
Рік 1915-й пройшов під знаком активності німецьких і австрійських 
військ на всіх фронтах на суходолі й на морі. Усюди їм вдавалося дося-
гати певних тактичних успіхів. Найбільше — на Східному фронті, коли 
в результаті Горлицької операції німецько-австрійським військам вдалося 
витіснити російські сили з більшої частини Галичини й Буковини, а 
також на Балканському фронті, де віднайдено нову союзницю — 
Болгарію. Вдалими були дії на морі, де розгорнуто масштабну підводну 
війну. Однак цього було замало, аби схилити шальки терезів у війні на свій 
бік. Найбільшим здобутком Антанти в 1915 р. було втягнення у війну 
на своєму боці Італії. Італійський фронт, що утворився, відтягнув 
значні австрійські сили (у тому числі з Галичини).

Головною турботою німецького командування на Західному фронті було 
утримання захопленої території Франції та Бельгії. У прагненні 
здобути перевагу сторони конфлікту почали переступати межі людяності, 

Навесні 1915 р. головні події в історії легіону УСС розгорталися на 
схилах карпатської гори Маківка, де російські війська намагалися прорва-
тися в Угорщину. Згодом легіон переміщено в подільські степи між 
Серетом і Стрипою, де січовики стримували російські підрозділи, які 
прагнули захопити Бережани. Бої відбувалися в околицях міста і на схи-
лах гори Лисоні. Найзапеклішими вони були влітку 1916 р. У 1914–
1917 рр. через легіон УСС пройшло 7 тис. осіб, з них 350 загинуло в боях, 
1,2 тис. отримало поранення, ще 1,5 тис. потрапило в полон до росіян. 
У 1918 р. полк УСС під командуванням сотника О. Микитки у складі 
австро-німецьких військ здійснив похід у Наддніпрянську Україну 
(досяг аж Херсонщини).  За Збручем полк не брав участі в бойових діях, 
ïðèäіëÿþ÷è ãîëîâíó  óâàãó  культурно-освітнім заходам  серед українців. 
У жовтні 1918 р. його передислоковано на Буковину, у Чернівці.

Січові стрільці чергували розташування на лінії фронту з перебу-
ванням у тилу, займаючись військовою підготовкою і культурно-освіт-
ньою роботою. Наприкінці травня 1916 р. стрілецька делегація на чолі з 
Г. Коссаком прибула з фронту до Львова на похорон І. Франка. Âîñåíè 
1916 ð. ñòðіëåöüêі ñòàðøèíè íà ÷îëі ç Ä. Âіòîâñüêèì ðîçïî÷àëè âåëèêó 
êóëüòóðíî-îñâіòíþ ìіñіþ íà Âîëèíі, êóäè áóëè íàïðàâëåíі äëÿ îðãàíі-
çàöії êîìіñàðіàòіâ ç íàáîðó ðåêðóòіâ äî àâñòðіéñüêîї àðìії.  Âîíè çàñíîâó-

вали школи, працювали вчителями. Серед стрільців було чимало 
талановитих письменників, журналістів, композиторів, акторів, 
художників. У підсумку стрільцям удалося витворити особливий і 
привабливий (героїчно-романтичний) пласт культури, який досі великою 
мірою визначає образ цієї війни серед українців. У цьому образі майже 
не відбито трагічного окопного досвіду сотень тисяч українських селян.

Запитання і завдання

Тривалі й напружені бої мільйонних армій за перших кілька місяців 
війни вичерпали чимало ресурсів. Якщо Велика Áðèòàíіÿ òà Ôðàíöіÿ 
ñõèëÿëèñÿ äî äóìêè ïåðåéòè íà ÿêèéñü ÷àñ äî ñòðàòåãі÷íîї îáîðîíè,  ùîá 

1. Назвіть  обставини створення легіону Українських січових стрільців і опишіть, 
використовуючи карту, його бойовий шлях у складі австрійської армії.

2. Поміркуйте про роль легіону УСС в українському національному русі. Висловте про
це обґрунтовані судження.

4. Вступ у війну Італії. Західний фронт у 1915–1916 рр.
До початку 1915 р. виразно вималювалася перспектива затяжної вій ни. 
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На Східному фронті в 1916 р. розгорталися не менш драматичні події. 
Ресурси вичерпувалися, і кожна сторона намагалася використати 
навіть короткочасну перевагу в живій силі для наступу і здобуття 
вирішальної переваги у війні. З початком літа 1916 р. російські 
війська, відповідно до рішення конференції держав Антанти, розпочали 
наступ на всьому східноєвропейському театрі воєнних дій. Тут діяло три 
російські фронти: Північний, Західний і Південно-Західний. Найбільших 
(хоча й тимчасових) успіхів було досягнуто на Південно-Західному 
фронті, хоча спочатку планувалося, що головний удар буде спрямовано 
в бік Вільна силами Західного фронту. Атака військ Південно-Західного 
фронту під командуванням генерала Олексія Брусилова почалася в червні 
1916 р. Наступ було розгорнуто на відтинку завдовжки 350 км — від 
Луцька до Чернівців. До початку вересня російські війська значно 
просунулися на Волині, Ãàëè÷èíі é Áóêîâèíі:  çàéíÿëè ìіñòà ×åðíіâöі, 
Ñòàíіñëàâ, Ãàëè÷, Áðîäè, Ëóöüê. Îäíàê óñïіõó 1914 ð. ïîâòîðèòè íå 
âäàëîñÿ. Ïðîñóíóâøèñü ó ãëèá òåðèòîðії ñóïðîòèâíèêà íà 80–120 êì, 
ðîñіéñüêі âіéñüêà, óòіì, íå çìîãëè çàõîïèòè Êîâåëü і Ëüâіâ.

1. Використовуючи карту, схарактеризуйте розстановку сил і опишіть бойові дії на
Західному  фронті  в  1915–1916  рр. Визначте  роль Італійського фронту в перебігу
війни. Чому на цьому фронті з австрійського боку воювало чимало галичан?

2. Висловте своє ставлення до застосування на фронтах Першої світової війни нових
видів зброї, зокрема хімічної. Як ви думаєте, чи розробники зброї масового ураження
повинні нести відповідальність за її застосування?

ùî, ïî суті, призвело до гуманітарної катастрофи. У квітні 1915 р. біля 
містечка Іпр на північному заході Бельгії німецькі війська вперше 
масово застосували хімічну зброю. Незважаючи на військові невдачі, 
держави Антанти поступово зміцнювали стратегічне становище, 
налагоджуючи виробництво сучасної зброї (зокрема, танків) і 
мобілізуючи людські ресурси. У 1916 р. зазнала провалу німецька 
наступальна операція під Верденом (захоплення Вердена — найпотужнішої 
ôîðòåöі â Єâðîïі — çðóéíóâàëî á ñèñòåìó ôðàíцузької оборони й 
відкрило б німецьким військам шлях на Париж). Ще більшим ударом 
по боєздатності й моральному духу німецьких військ стала наступальна 
операція британсько-французьких сил на р. Соммі на півночі Франції.    
У цій битві вперше було застосовано для прориву танки. По-новому 
використано й авіацію: проти наземних цілей (щоб підтримати дії 
піхоти) і для польотів у німецький тил.

Запитання і завдання

5. Брусиловський прорив

Фрагмент бою  на  р. Соммі. 1916 р.Підрозділ англійських військ, що 
постраждав під час газової атаки. 1915 р.
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Íàñòóïàëüíó îïåðàöіþ ðîñіéñüêèõ âіéñüê Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó 
âëіòêó 1916 ð. íàçèâàþòü Áðóñèëîâñüêèì ïðîðèâîì (öå áóëà єäèíà îïåðà-
öіÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, íàçâàíà çà іìåíåì ïîëêîâîäöÿ). Äëÿ 
óñïіøíîãî ïðîâåäåííÿ íàñòóïàëüíîї îïåðàöії â òèëó ðîñіéñüêîї àðìії çáóäî-
âàíî êîïіþ äіëÿíîê àâñòðî-óãîðñüêîãî ôðîíòó, äå ðîñіéñüêі âіéñüêà 
âіäïðàöüîâóâàëè íàñòóïàëüíі äії. Íàñòóïó ïåðåäóâàëè ðåòåëüíà ðîçâіäêà, 
íàâ÷àííÿ âіéñüê, îáëàäíàííÿ іíæåíåðíèõ ïëàöäàðìіâ, ùî íàáëèçèëè 
ðîñіéñüêі ïîçèöії äî àâñòðіéñüêèõ. Óñïіõ íàñòóïó çàáåçïå÷èëà âçàєìîäіÿ 
ìіæ ïіõîòîþ òà àðòèëåðієþ. Íà íàïðÿìêàõ óäàðіâ ðîñіéñüêèõ àðìіé áóëî 
ñòâîðåíî ïåðåâàãó íàä ïðîòèâíèêîì ó æèâіé ñèëі (ó 2–2,5 ðàçà) і â 
àðòèëåðії (ó 1,5–1,7 ðàçà). Äëÿ àâñòðіéñüêîãî êîìàíäóâàííÿ Áðóñèëîâ-
ñüêèé ïðîðèâ âèÿâèâñÿ ïîâíîþ íåñïîäіâàíêîþ. Òóò áóëî ñòâîðåíî 
ïîòóæíó, ãëèáîêî åøåëîíîâàíó îáîðîíó. Âîíà ñêëàäàëàñÿ ç òðüîõ ñìóã, 
âіääàëåíèõ îäíà âіä îäíîї íà ï’ÿòü і áіëüøå êіëîìåòðіâ.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. Москва, 1983. С. 208–209.

Одна з причин, яка не дала змоги оволодіти Ковелем, крім сильних підкріплень, що 
їх підвезли німці, полягала в тому, що вони мали величезну кількість літаків, які лі-
тали ескадрильями по 20 і більше апаратів і цілковито не давали змоги нашим літа-
кам ні здійснювати розвідок, ні коригувати стрільбу важкої артилерії, а про те, щоби 
підняти прив’язані кулі для спостережень, годі було й думати. …Інша несприятлива 
для наших успішних дій обставина полягала в наступному. Гвардійський підрозділ, що 
прибув для підкріплення мого правого флангу, чудовий за складом офіцерів і 
солдатів, сповнених самолюбства і з високим бойовим духом, зазнавав великих втрат 
без користі для справи тому, що їх вищі командири не відповідали своєму 
призначенню. Перебуваючи довго в резерві, вони відстали від своїх армійських 
товаришів у техніці управління військами в сучасній бойовій обстановці, і позиційна 
війна, яка за цей час виробила багато оригінальних способів, їм була невідома.

Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, опишіть перебіг Брусиловського прориву. З’ясуйте, як скла-

лася військова кар’єра О. Брусилова після 1916 р.
2. Визначте воєнно-стратегічні й  політичні результати Брусиловського прориву.

Поміркуйте, якими були наслідки цієї операції для населення українських тери-
торій.

Погляд сучасника

У складі російських військ, які вліт-
ку 1916 р. наступали під орудою 
О. Брусилова на австрійські позиції у 
Галичині, брав участь бельгійський 
експедиційний автомобільний гарматно-
кулеметний бронезагін. Цей підрозділ 
налічував 350–370 військовиків, 13 
броньовиків, 26 легкових і вантажних 
автомобілів, 18 мотоциклів. На 
Східний фронт бронезагін прибув у 
січні 1916 р. і спочатку розквартиру-
вався в Збаражі  на Тернопільщині. 

усе було незвичним:  мова команд, методи ведення бою, зневажливе ставлення до 
солдатів у російській армії (так, бельгійці не могли збагнути, чому російські офіцери 
побили їх хлистом), їжа, житло, санітарні умови. Незвична форма бельгійців на 
початку вводила в оману й російських солдатів, які подекуди відкривали вогонь по 
своїх союзниках. А серед місцевих мешканців поява чужинців з небаченими 
автомобілями  викликала переляк. Після кількох місяців перебування в Збаражі 
місцеві мешканці таки зжилися з бельгійцями. У ході Брусиловського прориву 
декілька бельгійців було вбито. З почестями їх поховали  в Тернополі. Зиму 1916–
1917 рр. бельгійські солдати провели в селі Озерна на захід від Тернополя. Далі 
почалася тривала, сповнена пригод, подорож на батьківщину – через охоплену 
революцією і громадянською війною територію колишньої Російської імперії (до 
Владивостока), Сполучені Штати Америки, до Франції і аж тоді – до Бельгії. 

Äî âåðåñíÿ 1916 ð. ðåçåðâè ðîñіéñüêîãî êîìàíäóâàííÿ é íàñòóïàëüíі ìîæ-
ëèâîñòі Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó áóëî âè÷åðïàíî. Ùîáè ñòðèìàòè 
íàñòóï ðîñіéñüêîї àðìії, àâñòðî-íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ ïåðåêèäàëî íà òåðè-
òîðіþ Óêðàїíè іç Çàõіäíîãî,  Іòàëіéñüêîãî  òà Ñàëîíіêñüêîãî ôðîíòіâ óñå, ùî 
áóëî ìîæëèâî (íàâіòü òóðåöüêі äèâіçії). Ó õîäі Áðóñèëîâñüêîãî ïðîðèâó 
àâñòðî-íіìåöüêі âіéñüêà âòðàòèëè ïîíàä 1,5 ìëí óáèòèìè, ïîðàíåíèìè і 
çíèêëèìè áåçâіñòè, ðîñіéñüêà àðìіÿ — 500 òèñ. Óòðàòè àâñòðî-
óãîðñüêèõ âіéñüê ó æèâіé ñèëі é òåõíіöі áóëè íàñòіëüêè çíà÷íèìè, ùî 
âæå äî êіíöÿ âіéíè âîíè íå çìîãëè âåñòè àêòèâíі íàñòóïàëüíі äії. Ïіä 
âïëèâîì Áðóñèëîâñüêîãî ïðîðèâó Ðóìóíіÿ â ñåðïíі 1916 ð.  âñòóïèëà ó 
âіéíó íà áîöі Àíòàíòè. Äëÿ ñàìîãî Áðóñèëîâà çäîáóòà ïіä ÷àñ íàñòóïó 
ïîïóëÿðíіñòü і ñëàâà âèÿâèëàñÿ êîðîòêî÷àñíîþ. Òà é äëÿ Ðîñії öåé 
íàñòóï ñòàâ ïіððîâîþ ïåðåìîãîþ, áî êðèòè÷íî îñëàáèâ і îñòàòî÷íî 
äåñòàáіëіçóâàâ öàðñüêèé ðåæèì. Ðîñіéñüêà іìïåðіÿ îïèíèëàñÿ íà ïîðîçі 
ðåâîëþöії.

Бельгійські й російські солдати на
Тернопільщині. Зима  1916–1917 рр.

Колоритна група бельгійців не розчи-
  нилася у величезній сірій солдатській

масі російського війська, однак зви- 
кання було складним.   Для бельгійців 
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Пасажирський лайнер «Лузитанія» у порту Нью-Йорка. 1907 р.

6. Воєнні операції на морях
Перша світова війна точилася не тільки на суходолі, а й на морях. Мор-

ська могутність була ключем до імперського успіху. Головними суперни-
ками були Велика Британія й Німеччина. У 1913 р. витрати на 
військово-морський флот у цих державах становили відповідно 63 і 32 % 
від загальних бюджетів їхніх збройних сил. На початку війни основні 
зусилля британського флоту було спрямовано на блокаду Німеччини. 
Німецький генштаб головну надію покладав на підводні човни. До кінця 
1914 р., після кількох невдалих для британців морських битв, на 
океанських просторах могли діяти тільки німецькі підводні човни. На 
практиці війна на морі в Першій світовій війні суттєво відрізнялася від того, 
як її уявляли напередодні. Уявляли як низку великих боїв між флоти-
ліями військових кораблів, а насправді перевагу мав той, хто був більш 
маневрений, вчасно умів виходити з бою і несподівано завдавати удару.

У 1915 р. найбільшою операцією британсько-французьких морських сил 
була Дарданелльська операція. План операції передбачав форсування 
Дарданелльської протоки з наступним ударом по Стамбулу. Однак спроба 
британсько-французького флоту форсувати Дарданелли навіть за підтрим-
ки десанту відчутних результатів не мала. У Північному морі британців 
також чекали поразки, незважаючи на чисельну перевагу їхніх сил. 
Виявилася перевага німецьких крейсерів у бронюванні й живучості.
Німецькі моряки показали перевагу над британськими моряками в мис-
тецтві маневрування й дієвості вогню. Найбільше британцям дошкуляли 
німецькі підводні човни, які вчинили блокаду островів. За наказом 
німецького військового керівництва знищенню підлягало всяке вороже 
торговельне судно. Німецькі човни діяли з порушенням морського судно-
плавства. Особливо сильне обурення світової громадськості викликало 
затоплення у травні 1915 р. підводним човном британського транс-
атлантичного лайнера «Лузитанія», який прямував із США до Великої 
Британії. На лайнері перебувало 1959 осіб (з них 440 жінок і дітей), з 
яких врятувалася лише 761 особа. Ïіä òèñêîì óðÿäó ÑØÀ ìîðñüêі ñèëè 
Íіìå÷÷èíè áóëè çìóøåíі ïðèïèíèòè íåîáìåæåíó ïіäâîäíó âіéíó.

Німецькі військово-морські сили зберігали перевагу і в 1916–1917 рр. 
Усю увагу німецького морського командування було зосереджено на 
максимальному використанні підводних човнів, а британського — на їх 
âèíèùóâàííі. Ðàõóíîê іøîâ íà ñîòíі êîðàáëіâ і äåñÿòêè òèñÿ÷ çàãèáëèõ. 
Áîéîâі äії íіìåöüêîãî ôëîòó âêëþ÷àëè  é íàëüîòè äèðèæàáëіâ  íà áðèòàíñüêі 

Погляд історика
У роки війни стратегічного значення набули залізниця, автотранспорт, без викорис-

тання яких унеможливлювалися забезпечення діючих армій, швидка передислокація 
солдатів і техніки з одного фронту на інший. Значні технологічні й стратегічні зміни від-
булися у способах ведення воєнних дій на морі: почали активно використовувати за-
городжувальні міни, підводні човни, поряд із лінкорами добре зарекомендували себе 
крейсери, міноносці. Одна важлива битва на морі відтепер не могла вирішити хід вій-
ни. Слід зазначити, що світова війна довершила технологічну революцію палива на 
морі — вугілля на військовому флоті було повністю витіснене нафтою, вдосконалено 
двигуни внутрішнього згоряння (дизелі). Нафта поступово стала «чорним золотом», 
а її родовища — важливим політико-стратегічним ресурсом окремих держав. Нау-
кові й технологічні винаходи кінця ХІХ — початку ХХ ст. були використані не тільки на 
благо людства, але й спрямовані переважно на нові способи знищення живої сили су-
противника.
Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: у 2 кн. Кн. 1: Історичні нариси / відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2014. С. 10.
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Запитання і завдання
1. Використовуючи карту, опишіть воєнні операції на морях під час Першої

світової війни. Яке вони мали значення для загального перебігу війни?
2. Що дало підстави історику стверджувати, що «одна важлива битва на морі

відтепер не могла вирішити хід війни»?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Використовуючи карту, розкажіть про основні воєнні кампанії 1914–1916 рр., зокрема
на українських теренах. Порівняйте перебіг подій на Східному та Західному фрон-
тах.

2. Схарактеризуйте російську окупацію Галичини й Буковини. Визначте цілі й інстру-
менти російської окупаційної влади. Поміркуйте про вплив війни на українське су-
спільство.

3. Схарактеризуйте бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Визначте
вплив січових стрільців на формування образу Першої світової війни.

Тестові завдання

Г кінноту

1. Драматична битва французьких і німецьких військ на р. Марні показала, що
А Центральні держави прагнуть на якийсь час перейти до стратегічної оборони
Б головну роль у світовій війні відіграватимуть воєнні операції на морях
В німецько-австрійські війська зможуть витіснити російські сили з Галичини і Буковини
Г сподівання німецького командування швидко зайняти Париж були марні

2. Одним із завдань російської окупаційної адміністрації в Галичині, на Буковині й Посянні було
А підготувати плацдарм для наступальної операції британсько-французьких військ
Б знищити українство в усіх його проявах — політичному, релігійному, культурному
В перетворити легіон Українських січових стрільців на основу українського війська у складі російської армії
Г забезпечити перевагу для британсько-французьких військово-морських сил

3. У квітні 1915 р. біля містечка Іпр на північному заході Бельгії німецькі війська вперше масово застосували 
А артилерію        Б танки        В хімічну зброю

4. Позначте місця найважливіших битв за участі легіону Українських січових стрільців
А на схилах гір Маківки і Лисоні
Б під Верденом
В на р. Соммі
Г  у протоці Дарданелли

5. З’ясуйте, яких подій стосуються наведені твердження 1   2  3  4 
1 німецькі війська були змушені відступити від Па  рижа, плани на швидку перемогу зазнали краху
2 наступ було розгорнуто на відстані завдовжки 350 км — від Луцька до Чернівців, однак успіху 1914 р. повторити не вдалося        
3 німецько-австрійським військам вдалося витіснити російські сили з більшої частини Галичини й Буковини
4             план операції передбачав форсування протоки британсько-французькими морськими силами з наступним ударом по Стамбулу

А битва під Верденом
Б Дарданелльська операція
В Горлицька операція
Г Брусиловський прорив
Д битва на р. Марні

порти і бази. Британці, що номінально могли претендувати на панування 
над морем, ніяк не могли впоратися з німецькими підводними човнами. 
Щоб зменшити втрати, союзники навесні 1917 р. запровадили систему 
конвоїв. Необмежена підводна війна, яку Німеччина поширила на 
Атлантичний океан, була одним з факторів, який спонукав США 
відмовитися від свого нейтралітету.
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6. Увідповідніть подію з роком, коли вона відбулася 1  2  3  4 
1 затоплення «Лузитанії»
2 битва на р. Марні
3 битва під Верденом
4 вступ у війну США

А 1913 р.
Б  1914 р.
В 1915 р.
Г 1916 р.
Д 1917 р.

7. Установіть послідовність вступу країн у світову війну 1   2  3  4 
А Італія Б Румунія В Туреччина Г Велика Британія

8. Установіть послідовність подій, які характеризують бойовий шлях легіону Українських січових стрільців 1   2  3  4 
А бої в районі Верецького й Ужоцького перевалів
Б бої в околицях Бережан і на схилах гори Лисоні
В похід у складі австро-німецьких військ у Наддніпрянську Україну
Г бої на схилах карпатської гори Маківки

9. Які судження щодо воєнних кампаній 1914–1916 рр. є правильними?
1 на Західному фронті перші тижні війни пройшли під знаком енергійного наступу французької армії, яка намагалася реалізувати план швидкої перемоги (план Шліффена)        
2 на Східному фронті німецькі війська мали за завдання (до перемоги над Францією) стримувати наступ російських військ у Східній Пруссії і бути готовими надати допомогу

британським військам у Галичині
3 турецький генштаб планував вести війну на два фронти: на Кавказі проти Росії, у районі Суецького каналу і в Єгипті проти Великої Британії; активні бойові дії турецькі війська 

розпочали з кримського напрямку
4 російська окупаційна влада в Галичині й на Буковині керувалася гаслами «визволення» і «возз’єднання» загальноруського простору; опорою її політики стали місцеві націо-

нал-демократи й представники радикальної партії
5 січові стрільці чергували розташування на лінії фронту з перебуванням у тилу, займаючись військовою підготовкою і культурно-освітньою роботою; вони засновували шко-

ли, працювали вчителями
6 ударом по боєздатності й моральному духу німецьких військ стала наступальна операція британсько-французьких сил на р. Соммі на півночі Франції, де вперше було засто-

совано хімічну зброю й по-новому використано й авіацію: проти наземних цілей (щоб підтримати дії піхоти) і для польотів у німецький тил
7 найбільше британцям дошкуляли німецькі підводні човни, які вчинили блокаду островів; за наказом німецького військового керівництва знищенню підлягало будь-яке вороже 

торговельне судно

10. Укажіть командирів легіону Українських січових стрільців
1 Теодор Рожанковський  5 Андрій Жук
2 Симон Петлюра  6 Григорій Коссак
3 Кость Левицький   7 Олексій Брусилов
4 Михайло Галущинський

§ 4. Повсякденне життя: на фронті та в тилу
1. Сприйняття війни
Центральною темою Першої світової, як і будь-якої іншої війни, є на-

силля. Мається на увазі передусім фізичне насилля, що практикували чи 
якого зазнавали солдати. Перша світова війна була війною кулеметів, ар-
тилерії, танків і газових атак. Але до такої індустріалізованої форми ве-
дення війни більшість солдатів була абсолютно не готова, адже їх готували 
до рукопашного бою. Багато солдатів не розуміло, що відбувається, коли 
змушені були переживати снарядний шок.  У російській армії було знову 

запроваджено (після скасування в 1905 р.) фізичні покарання солдатів. 
Тільки враховуючи цей досвід насилля (тобто масового нехтування люд-
ським життям, виснаження людських ресурсів), можна пояснити феномен 
дезертирства чи розпад колись великих і, здавалося б, непохитних імперій. 
Марнування ресурсів, безлад, жорстокість, з якою європейці воювали 
між собою, — усе це підірвало й старі міфи про європейську вищість.
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Погляд сучасника
Сельскі листоноші отримали по-

шту з центральної пошти в Підка-
міню (тепер смт Бродівського р-ну 
Львівської обл.), де було оголо-
шеня про загальну мобілізацию. 
Там були афіші, котрі були виві-
шані на видних місцях села, в кот-
рих голосило, що усі мущини, 
котрі служили у війску і котрим ще 
не сповнило 42 роки, підлягают 
мобілізациї і до 24-х годин мают 
зголосити у своїх кадрах. Був день 
субота і в годині 10 рано було усьо 
оголошено. В 10 годині по усіх 
селах почали дзвонити дзвони 
на гвавт так, як на пожар сумно-
сумно, і люди, котрі були на полях, 
бігли до села. Що за новина, по-
жару не видно, а дзвони дзвонят 
протяжно в одну сторону? Припи-

нилася уся робота. Я пас коні, а Тато мої косили пшеницю і Тато кинули косу і пішли 
розвідати, що таке є. Но довго не були. Повернули назад і почали далі косити. Вони 
знали, що їм треба іти на войну, а косити є ще багато. …Другого дня, в неділю рано, 
виїхали фіри коло церкви, котрі були заказані вітом і шандарами. Усі мобілізовані з 
мішками, торбами вийшли під церкву.

…В той час над’їхали фіри з Поповец, котрі везли мобілізованих і почав плач і ле-
мент жінок і дітей. І хто був, той плакав, бо там відходили тати, чоловіки, брати і сини. 
Там поїхали мої Тато. Ми Їх проводжали — Мама і нас два сини: я, на ім’я Михаїл, 
і брат молодший Микола. Мені було 10 років, братови — 7 років. Усьой караван возів 
з плачем від’їхав до Бродів. Остало сумне село. …Тато мої були в Перемишлі і там, 
коли уже були ізпотребляні усі харчо ві запаси і з’їли усі коні, і люди були змучені, товді 
здали Перемишель. А хто був живий, то пішов в плін. І мої Тато пішли в плін. Опини-
лися Они в Полтавській об[ласти]. Там їх узяв багатий козак в село Заіченці Хороль-
ского уєзду. Робили у Федора Яковлєвича Куліка. Там їх робило 3-х пленних.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському 
Поліссі: науковий збірник. Вип. 58. Луцьк, 2016. С. 15–16.

до лінії фронту ціною й мірилом війни були матеріальні знищення 
(насамперед житлових будівель), міграції та примусові виселення. На 
фронті життєві радощі і смуток визначали звістки від рідних, сусідство 
смертей і поранень, стан здоров’я, побутові умови. Сприйняття війни 
великою мірою залежало й від загального розуміння її сенсу, від різниці 
між уявною на початку перемогою та пізнішою реальністю.

Запитання і завдання

Малюнки німецького офіцера 
Ернста Маркуса – учасника боїв 

на території Волині

1. Поміркуйте, як сучасники сприймали Першу світову війну. Від чого це залежало?
Які відчуття й емоції викликає у вас подане свідчення учасника тих подій?

2. Назвіть особливості Першої світової війни порівняно з попередніми війнами.
Чому під час війни фактично зникла відмінність між фронтом і  тилом?

2. Людина на фронті: «будні» окопної війни

Війна мала й господарський вимір, вплинула на повсякденний 
досвід мільйонів людей. У тилу її сприймали крізь призму щоденних 
труднощів, пов’язаних з браком продуктів і речей першої потреби. 
Незважаючи на заходи влади, яка намагалася регулювати споживання, 
багато товарів під час війни зникло з продажу. Але й під час війни були 
люди, які жили в достатку — відвідували театри, концерти, спортивні 
змагання й танцюâàëüíі ìàéäàí÷èêè і íàâіòü їçäèëè íà êóðîðòè.  Áëèæ÷å 

Ідучи на фронт, солдати мріяли про перемогу, але кожен думав і про 
те, як вижити в горнилі війни, уникнути поранення і не потрапити в 
полон. Однак час показав, що таких щасливців було небагато. Попри 
це, кожен солдат намагався облаштувати свій побут, знайти дрібні 
життєві радощі, які підтримували його в моменти відчаю і давали надію.

Íàéïåðøîþ реальністю, до якої солдат мусив звикнути, була смерть. 
За деякий час її починали сприймати як щось природне, що може 
статися ç êîæíèì ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Çíà÷íî âàæ÷å áóëî çâèêíóòè äî 
ñòðàæäàíü ïîðàíåíèõ. À êіëüêіñòü ïîðàíåíèõ ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâіòîâîї 
âіéíè ñóòòєâî ïåðåâèùóâàëà êіëüêіñòü çàãèáëèõ. Äî êіíöÿ âіéíè â óñіõ 
àðìіÿõ âîíà ñÿãíóëà 20 ìëí îñіá. Íàé÷àñòіøå ïîðàíåííÿ áóëè ðåçóëüòà-
òîì àðòèëåðіéñüêèõ îáñòðіëіâ, âîãíþ ïіõîòè, øòèêîâèõ àòàê, ïîâіòðÿíèõ 
áîìáàðäóâàíü, çàñòîñóâàííÿ îòðóéíèõ ãàçіâ і âîãíåìåòіâ. Ó 1917–1918 ðð. 
íіìåöüêèé êîíñòðóêòîð Ãóґî Øìàéññåð ðîçðîáèâ çáðîþ, ùî äàâàëà çìî-
ãó âåñòè àâòîìàòè÷íèé âîãîíü íà âіäñòàíі äî 200 ì. Ïîðàíåííÿ âèíèêàëè 
é ïіä ÷àñ äîëàííÿ ðіçíèõ ïåðåøêîä (áîëіò, ðіê, îêîïіâ, çàãîðîäæåíü ç 
êîëþ÷îãî äðîòó), à âçèìêó — ÷åðåç òðèâàëі ìîðîçè.

В умовах окопної війни було легко захворіти на ревматизм і так звану 
траншейну стопу (відмороження стоп унаслідок тривалої дії на них 
холоду й вологи при вимушеній малорухомості), запалення сечового 
міхура й легень, розлади кишкового тракту, туберкульоз. Öі õâîðîáè ïîäå-
êóäè ïðèçâîäèëè ñåðåä ñîëäàòіâ äî áіëüøîї êіëüêîñòі ñìåðòåé,   íіæ ðåàëüíі 

1 2 3

https://www.volart.com.ua/art/markus_ernst/
http://www.juedischer-friedhof-muenster.de/datenbankseite/?id=200
https://www.jmberlin.de/en/12-of-12000-ernst-marcus
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Погляд сучасника
17.Х.[1914] Вечір. Цілий день острілювали нас... Воно гарно виглядає, як ґранат вда-

рить в землю! Здаєть ся, що се вулькан вибухає. І страшно, і заразом так гарно! Нині 
маєм вже трох вбитих і кількох ранених. Гарний початок! Се впрочім не робить вели-
кого вражіня на мене. Кулі свищуть, а я сховавсь за вал, скуливсь та дрімаю. Очікую 
чогось страшного, чогось такого, про що боюсь погадати.

21.Х. Р[ів] стр[ілецький]. Нині вже третій день лежимо в «яриках». До стрілянини ми
вже попривикали. Коло нас гремить, а ми собі байдуже. Спимо спокійно. Нічо нас не 
вражає. Трупів минаєм, мов якісь колоди. І не в гадці нам, що за хвилю і нам може 
лягти прийдеть ся. Ми стали живими автоматами без души.

[22 жовтня]. О 2-гій год. ідем вперід! Мовчки сунемо... Тяжка мрака ловить кождий 
підозрілий звук. Минаєм полонину. Продираємось густим лісом. Нараз глухий грокіт. 
Градом посипались московські «дум-дум». Несамовито пристанув кождий. Роздавсь 
крик: «Вперід!», «Вперід, хлопці!», «Впері-ід!». Кождий кидаєсь перед себе. Біжу з гурт-
ком кілька кроків. Стаю. Крізь гущу годі продертись. Дивлюсь: нічого не бачу. Темно, 
мов в пеклі. Товариші стратили «чутє». Погубились в непроходимім лісі. З-за густих, 
колючих хащів годі рушитись. Стріляти неможливо: власного кріса не бачиш. До того 
перед нами Мадяри. Продертись до них годі. Взад вертати? Ніколи! Щож робить? Ні 
нашим помочи, ні себе спасти. Попались в клітку. Нікуда рушитись. Стрілянина зма-
гаєсь. Шалений лоскіт й тріск над головою. Дощем паде галузя з смерік. Град трісок 
летить на нас. Зойк ранених сердце роздирає. Від пекельного гуку дрожить воздух. 
Страшна борба сьвітів. Сказились елєменти. Чи в пекло ми попались?

Петрій І. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело до історії
легіону УСС у 1914–1915 роках // Вісник Львівського університету. 

Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 
технології. Львів, 2011. Вип. 6. С. 267.

У перші два роки війни в усіх державах, що воювали, спостерігалося не-
бувале патріотичне піднесення. Кількість дезертирів в окремих арміях 
тоді була невелика, особливо на Західному фронті. Солдати воювали з 
великою мотивацією до війни, підтримуваною пропагандою. Значно 
більше дезертирств зафіксовано у турецькій і російській арміях. До 
листопада 1918 р. з турецької армії втекло близько 0,5 млн вояків, а з 
російської до кінця 1916 р. — близько 1,5 млн. Íà òðåòüîìó ðîöі âіéíè 
âіä ïî÷àòêîâîãî ïàòðіîòè÷íîãî ïіäíåñåííÿ ìàëî ùî çàëèøèëîñÿ. 
Çàõîïëåííÿ çìіíèëîñÿ ñòóðáîâàíіñòþ і çàïèòàííÿì: ñêіëüêè âñå öå 
òðèâàòèìå? Особливо цей процес набув розмаху після Лютневої революції 
1917 р. Російський солдат мав дуже слабке почуття зв’язку з державою, 
за яку мусив воювати. У 1918 р., коли цілі затяжної війни стали для 
солдатських мас зовсім не зрозумілими й накопичилася втома від 
воєнних дій, дезертирство набуло масового характеру в усіх арміях. 
Траплялися навіть солдатські бунти. Одні залишали окопи в пошуках 
засобів для виживання, інші не бачили у війні жодного сенсу.

бойові дії. Грізним був тиф — хвороба брудних рук і браку гігієни. 
Величезною проблемою на всіх фронтах стали воші, які поширювали тиф. 
Аби запобігти епідеміям, воюючі держави були змушені вдатися до масо-
вого щеплення солдатів, полонених і цивільних осіб. Одним з найбільших 
викликів для медичних служб на фронтах були також психічні хвороби.

1. Уявіть та схарактеризуйте повсякдення солдата на передовій у роки Першої сві-
тової війни. Поміркуйте про причини дезертирства в  імперських арміях напри-
кінці війни.

2.Як  науково-технічні  досягнення змінили  сприйняття  війни солдатами на фрон-
ті? Чи є можливою й виправданою людяність на фронті? Прокоментуйте фразу з 
роману Еріха Марії Ремарка «На Західному фронті без змін змін»:  «У нас прокида-
ється тваринний інстинкт, він керує нашими вчинками й боронить нас».

3. Влада й організація життя в тилу
Держави, які розпочинали війну, не планували докорінно змінювати сис-

тему господарювання, позаяк уважали, що перемога буде швидкою й на-
копичених ресурсів для її досягнення вистачить з надлишком. Але вже 
через кілька тижнів після початку війни довелося визнати, що економіка 

Світлини січових стрільців

Український хлопчик Славко Луцишин, 
санітар у шпиталі австро-угорської  

армії .  1915 р.

Запитання і завдання
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таки потребує перебудови відпо-
відно до потреб фронту. Значну 
частину цивільного населення мобі-
лізували до війська, іншій визна-
чили роль — як їх називали — 
солдатів внутрішнього фронту. 
Людські та матеріальні потреби, 
яких вимагала ця війна, сягнули 
немислимого раніше рівня. 
Відомі з історії воєн межі між 
фронтом і тилом у Першій світовій 
зникли через потужну мобілізацію 
державних засобів, яка вимагала 
взаємодії військових і цивільних 
інституцій.

Під час війни значно зросло втру-
чання державних органів в еконо-
міку, було обмежено також грома-
дянські свободи (зокрема, свободу 
пересування, недоторканність жит-
ла, зібрань, страйків, запроваджено 
цензуру). Парламенти надали уря-
дам надзвичайні повноваження. 
Неминучою під час війни була 
централізація влади з одночасною 

âåëî до зростання цін та інфляції. У перші роки війни найбільшим 
кредитором була Британія, а згодом — США. У найгіршому фінансовому 
становищі перебувала Росія, населення якої найменше довіряло 
державі й неохоче брало участь у купівлі облігацій.

Воєнна економіка залежала від робочої сили. Частка робітників, зайня-
тих у воєнній промисловості, постійно зростала. Наприкінці війни в 
Росії, Італії й Німеччині вона значно перевищувала половину від загалу 
зайнятих у промисловості робітників. У Німеччині втручання держави в 
трудові відносини в напрямі мілітаризації ринку праці було найбільшим. 
Було запроваджено примус до праці (у тому числі частини жінок), 
знижено вікову межу (до 16 років), подовжено робочий час, заборонено 
страйки та інші форми робітничих протестів. До роботи на воєнну еконо-
міку залучали полонених і дезертирів, населення окупованих територій. 
Колоніальні імперії використовували ресурси колоній та домініонів.

Гострим було питання сировини. У результаті заборонено експорт матері-
алів, які використовували для воєнних цілей, запроваджено режим 
економії й виробництво замінників. Експерименти та дослідження у 
промислових лабораторіях привели до важливих відкриттів і винаходів, 
що зрештою й продовжило війну. Найбільше в цьому напрямі досягли 
німці: азот почали отримувати з повітря (це дало змогу замінити 
селітру, яку використовували у виробництві амуніції), сірку — з гіпсу, а 
гліцерин — із цукру. Було започатковано виробництво синтетичних мастил 
і гуми, бавовну замінили на льон і коноплі. Важливим джерелом 
сировини були окуповані території, де реквізували церковні дзвони, 
мідне покриття дахів, кухонне начиння, предмети з олова й латуні, 
білизну й теплий одяг.ïåðåвагою військової влади над 

цивільною і виконавчої — над законодавчою. Виникла потреба у створенні 
цілком нових урядових або урядово-приватних інституцій, які реалізували 
воєнні цілі. Приватним, кооперативним і державним закладам уряди 
визначали виробничі плани, асортимент товарів і ціни. Було встановлено 
повний державний контроль над транспортом. Військо мало безумовний 
пріоритет на залізниці.

Що таке війна — про це у Відні ніхто не мав анінайменшого уявлення, і нікому навіть 
на гадку не спадало, що під час війни може статися, що не буде й скибки хліба.

Одного чудового дня на шпальтах усіх газет з’явилися статті про те, що зернята фрук-
тів містять повно рослинної олії. Відтак зернятка яблук і груш, а також кісточки слив не 
треба викидати, а збирати, чистити, вичавлювати й використовувати для приготування 
їжі. Ідея просто геніальна — маленька олійниця в кожному домі. От тільки де їх узяти — 
всі оті яблука, груші, сливи?...

Якось прийшов я додому досить пізно. Матері не було. Вона стояла в черзі по хліб під 
крамничкою неподалік. Я пішов їй на зміну, щоб стояти до ранку. Худющий як тріска та 
ще й з бородою. Мені було двадцять один, а на вигляд — щонайменше в три з 
половиною рази більше.

Галичина з Великої війни / упоряд. А. Паславська, Т. Фоґель, В. Кам’янець. Львів, 2014. С. 213, 215.

Австрійці знімають мідне покриття 
з даху Латинського кафедрального  

собору у Львові. 1916 р.

Війна потребувала величезних фінансових і матеріальних ресурсів. Якщо 
на початку війни воєнні видатки Німеччини становили чверть бюджету, то 
наприкінці вони перевищили його половину. Воєнний бюджет Великої 
Британії  наприкінці  війни становив  близько 80 % державних видатків і 
52 % валового внутрішнього продукту. Âàæëèâèìè äæåðåëàìè ôіíàíñóâàííÿ 
âіéíè ñòàëè çîâíіøíі òà âíóòðіøíі ïîçè÷êè é êðåäèòè. Óñå öå, ñâîєþ ÷åðãîþ, 

Погляд сучасника
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Погляд історика
Хід і результати Першої світової вій ни визначалися низкою чинників першорядного 

значення.
По-перше, наявністю високорозвиненої промисловості з досконалою системою 

управління, здатної взяти на облік всі наявні ресурси, підпорядкувати їх інтересам 
фронту й потребам тилового забезпечення, забезпечити мільйонні армії зброєю, боє-
припасами та іншим спорядженням.

По-друге, спроможністю сільського господарства забезпечити величезні військові 
контингенти продовольством і товарами широкого вжитку.

По-третє, можливостями транспорту вчасно і в належних обсягах доставляти вій-
ськам необхідне спорядження.

По-четверте, впорядкованістю державного і громадського управління, що базується 
на цивілізованих началах і має широку підтримку населення.

Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. Київ, 2004. С. 457.

1. Визначте роль тилу в роки Першої світової війни. Яких заходів у той час треба
було вжити владі, щоб держава була здатна вести війну?

2. Як вплинула війна на якість життя людей? З якими повсякденними проблемами
стикалися мешканці під час війни?

Початок Першої світової війни, а також попередній емансипаційний досвід 
дали можливість жінкам вийти за межі власного дому і стати частиною 
суспільних процесів. Воєнна економіка потребувала вмілих і водночас 
дешевих робочих рук. На кінець війни частка жінок, зайнятих здебільшого в 
промисловості й сфері послуг, від усіх працівників становила: в Австралії — 
37 %, Великій Британії — 36 %, Франції — 40 %, Росії — 43 %. Поглиби-
лася фемінізація таких професій, як секретарка, продавчиня, учителька, 
медсестра. Натомість надалі рідкістю були жінки у правничих та інженер-
них професіях. Однак робітники, особливо на великих заводах, були не надто 
задоволені фемінізацією. Керовані чоловіками профспілки навіть ухвалю-
вали рішення не допускати жінок до праці. Це виникало не так з 
переконання, що тільки чоловіки здатні утримувати сім’ї, як зі страху, що 
жінки займуть місця праці, а чоловіків відправлять на фронт.

Те, що жінки під час війни набували суспільно значимих ролей (часто з 
необхідності), мало безпосередній вплив на зміну їхнього становища в сім’ї, 
державі, органах місцевого самоврядування, у громадському й поëіòè÷íîìó 
æèòòі. Âіéíà àêòèâіçóâàëà ôåìіíіñòè÷íі ðóõè, ôåìіíіñòè÷íà ëіòåðàòóðà çäî-
áóëà íîâèõ ÷èòà÷îê. Äåõòî òðàêòóâàâ öå ÿê ïî÷àòîê æіíî÷îї ðåâîëþöії. 
Òàêó ðåâîëþöіþ àíîíñóâàëà Ãåðòðóäà Àòåðòîí — àìåðèêàíêà, ÿêà ìåø-
êàëà  â Íіìå÷÷èíі.  Âîíà ñòâåðäæóâàëà,  ùî ÷îëîâіêè,  âèáèðàþ÷è âіéíó, 

Плакат «Ти можеш 
допомогти американсь-

кому Червоному Хресту»

Ірена Кузь у легіоні УСС.
1915 р.

На заводі боєприпасів 
у Великій Британії . 1917 р.

4. Жінка на війні

 Війна суттєво знизила якість життя людини. Невід’ємним його атрибутом 
стали брак товарів широкого вжитку, продуктів, довжелезні черги, де íåðіä-
êî òðàïëÿëèñÿ êîíôëіêòè. Âëàäà íàìàãàëàñÿ ðåãóëþâàòè îáñÿãè ñïîæèâàííÿ 
çàïðîâàäæåííÿì êàðòîê. Ó Íіìå÷÷èíі êàðòêè ç’ÿâèëèñÿ âæå íà ïî÷àòêó 
1915 ð., ïåðåäóñіì íà õëіá, æèðè, ìîëîêî òà ì’ÿñî. Óçèìêó 1916–1917 ðð. 
ñèòóàöіÿ ç ïðîäóêòàìè ñóòòєâî ïîãіðøèëàñÿ. Îñîáëèâî äðàìàòè÷íîþ âîíà áóëà  
íà ïіâíî÷і Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Âèõіä çíàõîäèëè â çàìіííèêàõ (çîêðåìà, 
ñóðîãàòàõ ïðîäóêòіâ), íàëàãîäæåííі íàòóðàëüíîãî äîìàøíüîãî ãîñïî-
äàðñòâà, àêòèâíî äіÿâ і «÷îðíèé ðèíîê». Äðóãèì ïіñëÿ ïðîäóêòіâ êëîïîòîì 
äëÿ òèñÿ÷ ëþäåé áóëà âіäñóòíіñòü äîñòàòíüîї êіëüêîñòі ïàëèâà. Òðàïëÿ-
ëîñÿ, ùî â ìіñòàõ çíåâіðåíі ëþäè âèðóáóâàëè ïàðêè і ñêâåðè; äîøêóëÿëà 
çëî÷èííіñòü. Âіéíà ñòâîðèëà ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ïîøèðåííÿ ãðіçíèõ 
ïàíäåìіé, çîêðåìà òèôó é ãðèïó (òàê çâàíîї іñïàíêè). Ïàíäåìіÿ іñïàíêè 
ïî÷àëàñÿ â ñі÷íі–ëþòîìó 1918 ð., òðèâàëà ìàéæå òðè ðîêè і çàòüìàðèëà 
çà êіëüêіñòþ ïîìåðëèõ óñіõ æåðòâ ñâіòîâîї âіéíè. Ùîá ïіäòðèìàòè 
áîéîâèé äóõ, öåíçîðè ïðèìåíøóâàëè êіëüêіñòü ïåðøèõ ïîâіäîìëåíü ïðî 
õâîðîáó é ñìåðòíіñòü ó Íіìå÷÷èíі, Âåëèêіé Áðèòàíії, Ôðàíöії òà ÑØÀ. 
Ïîçàÿê ó íåéòðàëüíіé Іñïàíії âіéñüêîâîї öåíçóðè íå áóëî, òî ìіñöåâà 
ïðåñà âіëüíî ïîâіäîìëÿëà ïðî íàñëіäêè õâîðîáè (òàê ñôîðìóâàëîñÿ õèáíå 
óÿâëåííÿ ïðî Іñïàíіþ ÿê ìіñöå çàðîäæåííÿ ïàíäåìії).
Запитання і завдання
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Я не узнаю зовсім кличу суфражисток, і не бачу потреби боротьби з українськими мущина-
ми. Що ж говорити про якесь поневолення жінки, про рівноправність і т. п. Так прав ніхто нікому 
добровільно не дає. Всі права треба собі самому брати. Але без виконування обов’язків ніхто не 
може мати претензії на якісь права. Ось наша селянка використала воєнний час і станувши 
на висоті виконування усіх обов’язків, наложених на неї воєнними обставинами, в один мент 
добула й усі права, які доси були привілеями лише голови родини. А хто ж боронить нашій 
інтелігентній жінці вилізти з запічка, скинути з себе пута, теж взятися до громадської праці, 
якої всюди повно, куди оком глянути? Тож цей «страшний мущина» на війні, руки свобідні… 
Чому не інтересуються відновою і відбудовою освітного і господарського життя по наших селах?

Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів, 
ф. 243, од. зб. 2, арк. 202–204 (зі щоденника Іванни Блажкевич).

Погляд історика
У роки Першої світової війни служба у війську стала справою не тільки чоловіків, а й 

жінок. Велика війна відкрила перед жінками нові можливості, давала змогу (але не 
гарантувала) виявлення своєї особистості. Для декого з жінок шлях до війська був 
способом втечі від традиційного суспільного устрою, але закінчення війни часто повертало 
їх до реалій старої буденності. Були потрібні роки, аби змінити уявлення про 
суспільний статус жінки (у тому числі й серед самих жінок). Феномен участі жінки 
у війні складний у силу панівних гендерних уявлень  (згідно з якими війна і військо 
вважаються чоловічим простором), з одного боку, і особливостей сприйняття фронтової 
дійсності — з другого. Жінки були готові до подвигу, але не були готові до перебування в 
армії. Те, з чим довелося зіштовхнутися на війні, виявилося для них несподіванкою. 
Інший бік цього явища — неоднозначне ставлення чоловіків та громадської думки загалом до 
присутності жінки у війську, особливо на передовій. Неприродним (однак реальним) 
здавалося словосполучення «жінка-солдат», жінка, яка несе смерть.

     Байдак М., Бежук О. Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр суспільних ролей // 
Українські жінки у горнилі модернізації / під заг. ред. О. Кісь. Харків, 2017. С. 79.

1. Назвіть зміни, які відбулись у становищі жінок під час Першої світової війни.
Обґрунтуйте або аргументовано спростуйте думку про те, що війна пришвид-
шила емансипацію жінок.

2. Спираючись на наведені тексти, поміркуйте про труднощі, з   якими стикалися
жінки під час війни. Як самі жінки ставилися до нових можливостей?

націй. Історики зауважили, що, попри руйнування, голод, смерть і 
страждання, війна внутрішньо укріпила народи, які брали в ній участь. 
Вона зробила стійкішою ідентичність бельгійців, прискорила формування 
національної свідомості серед мешканців Італії, зміцнила (навіть попри 
поразку у війні) національну єдність німців та угорців. Так само для 
українців, хоча й розділених лінією фронту, ця війна поступово перетво-
рювала питання національної єдності з теоретичного íà практичне зав-
дання, прискорювала формування модерної української нації. Але це 
була складна справа, бо її здійснення залежало від того, що відбува-
тиметься з Російською й Авñòðî-Óãîðñüêîþ іìïåðіÿìè, à òàêîæ âіä òîãî, 
ÿê íàöіîíàëüíі é ñîöіàëüíі êîíöåïöії, ñòâîðåíі â ÕІÕ ñò., áóäå âòіëåíî 
íà ïðàêòèöі.

5.Національне питання в ході війни
Перша світова війна була не тільки війною держав, а й війною народів-

втратили орієнтири, не панують над своїми емоціями та психікою. 
Задля порятунку людства феміністки на чолі з Атертон закликали жінок 
до активності в політичному й громадському житті. Це свідчило про те, 
що політика перестає бути винятково чоловічим заняттям.

Саме в роки війни уряди багатьох держав надали жінкам виборчі права. 
З’явилися й діячки, які домагалися права на військову службу нарівні 
з чоловіками. Перші жіночі збройні підрозділи було створено в 1917 р. 
у британських збройних силах. Але й до того в багатьох арміях можна 
було зустріти на службі поодиноких жінок. Крім регулярних армій, жінки 
âîþâàëè ó ñêëàäі íàöіîíàëüíèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü, ÿê-îò ó ëåãіîíі Óêðàїíñü-
êèõ ñі÷îâèõ ñòðіëüöіâ ÷è ïîëüñüêèõ ëåãіîíàõ. Іñòîðèêè íàëі÷óþòü ùî-
íàéìåíøå 37 ñі÷îâèõ ñòðіëü÷èíü. Íàéâіäîìіøі ç íèõ Îëåíà Ñòåïàíіâ, Ãàííà 
Äìèòåðêî, Ñîôіÿ Ãàëå÷êî. Ó äåÿêèõ àðìіÿõ áóëî ñòâîðåíî äîïîìіæíі ïіäðîç-
äіëè, ó ÿêèõ æіíêè ñëóæèëè ÿê  ìåäñåñòðè, êóõàðêè, іíñòðóêòîðêè, 
ñåêðåòàðêè. Ùîïðàâäà, ÷îëîâіêè â òîé ÷àñ ñïðèéìàëè ïîÿâó æіíîê ó âіéñüêó 
çäåáіëüøîãî íåïðèõèëüíî. Ñóñïіëüíà àêòèâíіñòü æіíîê ïіä ÷àñ âіéíè 
çäåáіëüøîãî âèÿâëÿëàñÿ â áëàãîäіéíіé і êóëüòóðíî-îñâіòíіé ïðàöі.

У результаті змін, що були зумовлені війною, частина жінок звільни-
лася від обмежень з боку батька, чоловіка, родини, набуваючи впевне-
ності у власних силах. Почали змінюватися й уявлення жінок про 
суспільні ролі, зросла їхня активність у прагненні самостійно обирати 
життєвий шлях. Нові тенденції знайшли відображення в одязі жінок: 
з одного боку, він ставав більш зручним, вільним і практичним, а з 
другого — підкреслював жіночість. Не обходилося й без крайнощів, 
коли «визволені» жінки намагалися копіювати чоловічі манери. Утім 
емансипація стосувалася відносно невеликої кількості жінок. Більшість 
з них продовжувала жити в традиційному світі, у якому ключову роль 
чоловіка не піддавали найменшому сумніву.

Погляд сучасника

Запитання і завдання



37

Серед держав, які розпочали війну, були багатонаціональні імперії — Ро-
сійська, Австро-Угорська, Османська. Однак більшість їхніх народів питан-
ня про державну незалежність не ставили руба. Вони залишалися на 
старих позиціях: домагатися національної автономії або  самоврядування в 
межах наявного політичного організму. Якщо незалежницькі наміри 
й були, то тільки серед невеликої частини політиків. Жоден з народів імпе-
рій спочатку не передбачав розгортання масштабної збройної боротьби 
проти «своїх» держав. Зрештою, жоден з них не мав для цього й достат-
ніх сил. Характер мобілізації в серпні 1914 р. і самої війни виключав, 
принаймні в першій фазі війни, будь-яку незалежницьку діяльність.

Оскільки деякі нації було розділено кордонами ворогуючих держав, то на 
багатьох фронтах дійшло навіть до братовбивчих боїв, як-от серед україн ців, 
поляків, румунів, італійців, французів. Українці служили в російсь-
кій, австро-угорській, а також в угорській армії гонведів, поляки — у 
російській, австро-угорській і німецькій, а румуни — у румунській, російсь-
кій і австро-угорській арміях. Однак побоювання Берліна, Петербурга, 
Стамбула, Будапешта і Відня стосовно національних рухів виявилися 
безпідставними аж майже до кінця війни. Лише тоді, коли імперії були 
виснажені, ослабла й солідарність з «власною» армією, династією та 
державою, а тому почали чутися голоси національних еліт, які вимагали 
національних держав.

Виразніше заявити про державотворчі плани національні еліти 
змусили сумніви в життєздатності імперій. Це було дуже складне 
відчуття — переконати себе в тому, що величезні й могутні держави 
можуть розвалитися на очах. Найважливішими підставами і спонуками 
так думати стали Лютнева революція в Росії (1917 р.) і послідовна 
позиція американського президента Вудро Вілсона. Саме він підтримував 
прагнення народів до власних íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ â іì’ÿ ñàìîðîçâèòêó і 
çàõèñòó ïåðåä «÷åðâîíîþ ðåâîëþöієþ». Öÿ ïîëіòèêà çíàéøëà âèðàæåííÿ ó 
«14 ïóíêòàõ» Âіëñîíà (їõ áóëî âèãîëîøåíî ïåðåä Êîíãðåñîì 8 ñі÷íÿ 1918 ð.), 
ó ÿêèõ îêðåñëåíî áà÷åííÿ ìіæíàðîäíîãî óñòðîþ ïіñëÿ ñâіòîâîї âіéíè.

Ó çіòêíåííі іìïåðіé øàíñè íà äåðæàâîòâîðåííÿ øóêàëè ñëîâ’ÿíñüêі íà-
ðîäè: ÷åõè, ñëîâàêè, ïîëÿêè, õîðâàòè, ñåðáè, ñëîâåíöі, óêðàїíöі. Îäíàê 
ìàéæå äî êіíöÿ âіéíè їõíі íàöіîíàëüíі ëіäåðè íå ìàëè ÿñíèõ îáðàçіâ ìàé-
áóòíüîãî: íà êîãî ðîáèòè ñòàâêó, êîìó ñïðèÿòè, à êîìó øêîäèòè. Ñåðåä 
ïіâäåííèõ ñëîâ’ÿí êðóæëÿëè іäåї òî Âåëèêîї Õîðâàòії, òî Âåëèêîї Ñåðáії, 
òî þãîñëàâñüêîї àâòîíîìії ó ñêëàäі ìîíàðõії Ãàáñáóðґіâ, òî îêðåìîãî 
Êîðîëіâñòâà ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ. Íå áóëî ÿñíîñòі é ó âіäíîñèíàõ

1. Поміркуйте, як Перша світова війна вплинула на національні рухи. Назвіть ви-
клики і дилеми, які поставали перед національними рухами й  імперіями під час
Першої світової війни.

2. Обґрунтуйте висловлення К. Левицького про те, що в  часи війни українська
національно-політична ідеологія «устійнювалась, кристалізувалась і кріпшала».
З якими труднощами зіткнулись українці як нація під час війни?

доброчинних організацій, які надавали допомогу армії та постраждалому 
населенню, опікувалися пораненими й хворими воїнами, біженцями й по-
лоненими. Благочинну діяльність громадських організацій та всього насе-
лення стимулювала, передусім, тривога за рідних і близьких, мобілізованих 
до армії. Обставини війни формували також певний рівень індивідуальної 

між чехами і словаками. Німецькі інтелектуали й політики виношували 
ідею так званої Серединної Європи — господарської унії народів від 
Польщі до Фінляндії під протекторатом Німеччини. Але в міру того як 
війна затягувалася, вичерпуючи сили й ресурси, німецьке команду-
вання схилялося до думки, що доля Східного фронту найбільше зале-
жить від поляків.

Війна породила й таке явище, як масові репресії за національною 
ознакою, що сьогодні їх трактують як практики геноциду. Приводом 
зазвичай ставали підозри в симпатіях до ворожої держави. Так, австрійсь-
ка влада вчинила репресії проти частини українського населення 
Галичини, запідозреного в москвофільстві. Безпрецедентним для того 
часу стало рішення турецького уряду в 1915 р. насильно депортувати зі 
східної Анатолії вірменське населення, запідозрене в симпатіях до ворогів-
росіян на Кавказькому фронті та в планах створити об’єднану Вірменію під 
російським протекторатом. Депортація зачепила мільйони осіб і супровод-
жувалася масовим насильством і жертвами (було вбито або загинуло 
близько 1,5 млн осіб). У 1916 р. було придушено й ірландське Великоднє 
повстання в Дубліні,  ñïðÿìîâàíå íà çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñòі Іðëàíäії âіä 
Âåëèêîї Áðèòàíії òà ñòâîðåííÿ Іðëàíäñüêîї ðåñïóáëіêè. У певному сенсі 
Перша світова війна стала прологом геноцидів ХХ ст.

Запитання і завдання

6. Опіка над пораненими, біженцями та полоненими
У роки Першої світової війни в більшості держав було створено мережу 
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Ó межах діяльності Київського відділення Тетянинського комітету 
представники української інтелігенції працювали в школах і притул-
ках для дітей біженців і вигнанців.

відповідальності громадян перед суспільством, активізували громадські 
сили і рухи. Допомога громадськості й усього населення благочинним 
організаціям визначалася не тільки грошовими внесками, а й одягом, 
взуттям, медикаментами і продовольством.

У Російській імперії ініціатива належала земствам і міським союзам. І 
хоч у всякій справі царська влада намагалась утримувати ініціативу за 
собою й зберігати повний контроль за настроями суспільства, не допус-
кати ñòâîðåííÿ íåïіäêîíòðîëüíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé, îáñòàâèíè, ùî 
äèêòóâàëèñÿ âіéíîþ, âèÿâèëèñÿ ñèëüíіøèìè. Â óìîâàõ ìàñøòàáíèõ 
âîєííèõ äіé, íåâïèííî çðîñòàþ÷èõ âіéñüêîâèõ ïîòðåá, ÷èìàëèõ æåðòâ 
ñåðåä ôðîíòîâèêіâ ïðàâëÿ÷à âåðõіâêà Ðîñіéñüêîї іìïåðії äåäàëі áіëüøå 
óñâіäîìëþâàëà, ùî äåðæàâíі ñòðóêòóðè áåç çíà÷íîї ïіäòðèìêè ãðîìàäñü-
êîñòі íå çäàòíі çàáåçïå÷èòè âñіì íåîáõіäíèì àðìіþ, ó ïåðøó ÷åðãó 
îïіêóâàòèñÿ õâîðèìè òà ïîðàíåíèìè âіéñüêîâîñëóæáîâöÿìè. Òîæ âëàäà 
áóëà çìóøåíà ïîãîäèòèñÿ, îñîáëèâî ïіñëÿ ïîðàçîê íà ôðîíòі â 1915 ð., 
íà äіÿëüíіñòü äîáðî÷èííèõ îðãàíіçàöіé îïîçèöіéíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Ó äîáðî÷èííіé äіÿëüíîñòі â Ðîñії çíà÷íîþ áóëà ðîëü óêðàїíöіâ. Óæå â 
ïåðøі òèæíі âіéíè Óêðàїíà ïîêðèëàñÿ ãóñòîþ ìåðåæåþ ëіêàðñüêèõ çàêëà-
äіâ. Âіäîìèé ïіäïðèєìåöü і ìåöåíàò Ìèõàéëî Òåðåùåíêî âіäêðèâ âëàñíèì 
êîøòîì ëàçàðåò ó Êèєâі. Іíøі ÷ëåíè ñіì’ї Òåðåùåíêіâ îáëàäíàëè ïðèòóëîê 
äëÿ íèæíіõ ÷èíіâ ç àìïóòîâàíèìè êіíöіâêàìè, ëàçàðåòè òà øïèòàëü äëÿ 
ïîðàíåíèõ ñîëäàòіâ і îôіöåðіâ. Áàãàòî ïðåäñòàâíèêіâ óêðàїíñüêîї іíòåëі-
ãåíöії ïðàöþâàëî â Òîâàðèñòâі äîïîìîãè íàñåëåííþ Ïіâäíÿ Ðîñії é ó 
Êîìіòåòі Âñåðîñіéñüêîãî ñîþçó ìіñò Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó. Êîìіòåò 
ìàâ ó ðîçïîðÿäæåííі ìåðåæó ñêëàäіâ, ìëèíіâ і âëàñíó ïîòóæíó ïåêàðíþ.

Загалом у Росії на 1917 р. налічувалося понад 400 концтаборів для військовополо-
нених. …У 1916–1917 рр. характер розміщення військовополонених на території 
Російської імперії змінився за рахунок скорочення числа тих, кого відправляли до 
Східного Сибіру, і переведення великих контингентів полонених у європейську 
части ну для участі в тилових і сільськогосподарських роботах. …Варто констатувати 
зміну [в той час] ставлення місцевого населення до бранців — від певного захоплення 
представниками дещо іншої культури, укладу життя до агресії в їхній бік через 
наростання соціально-економічних труднощів у Російській імперії. Селяни, які 
працювали в поміщицьких економіях, розглядали задіяних на сільськогосподарських 
роботах військо-вополонених як потенційних конкурентів.

Кирієнко О. Маргіналізація суспільства. Становище жінок, дітей, військовополонених //
Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: у 2 кн. Кн. 2: Мовою документів і свідчень /

відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2015. С. 478.

1. Поміркуйте, яку роль під час війни відігравала соціальна допомога й доброчинність.
Як імперська влада ставилася до діяльності доброчинних організацій?

2. Наведіть приклади доброчинних ініціатив на території України. Поміркуйте,
як такі ініціативи впливали на емансипацію суспільства, його згуртованість.

Завдання

Розгляньте фото та спробуйте 
дати йому назву. Для заго-
ловка використайте асоціації та 
емоції, які воно у вас викли-
кає. Зберіть додаткові відо-
мості про становище військово-
полонених у Першій світовій 
війні.

Російський солдат-конвоїр 
з австрійськими  

полоненими

Погляд історика

Â Àâñòðî-Óãîðùèíі îïіêó íàä ïîðàíåíèìè, áіæåíöÿìè é ïîëîíåíèìè 
çäіéñíþâàëè ÷èñëåííі ãðîìàäñüêі é öåðêîâíі îðãàíіçàöії. Ó Ãàëè÷èíі 
ãðåêî-католицька церква була не тільки релігійною організацією й куль-
турним феноменом, тісно пов’язаним з ідентичністю українського 
населення. Вона була добре збудованим соціальним інститутом, інтегро-
ваним у державу та суспільство й задіяним у найважливіших політич-
них і соціальних процесах. І хоча греко-католицьке духівництво саме 
зазнало під час війни значних переслідувань, ті священики, які зали-
шилися, у міру можливості допомагали парафіянам. Опіка над полоне-
ними була важливим напрямом діяльності українських політичних 
організацій — Головної (пізніше — Загальної) української ради, Союзу 
визволення України. Активною доброчинною діяльністю займалися також 
польські та єврейські організації. На громадські внески організовували 
так звані воєнні кухні в містах, створювали сиротинці й будинки опіки 
для інвалідів.

Запитання і завдання
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Визначте зміст поняття «воєнна повсякденність». Спробуйте доповнити пропонова-
ний у підручнику перелік питань і сюжетів новими, які зможуть розширити образ во-
єнної повсякденності.

2. Порівняйте сприйняття війни мешканцями міст, тобто представниками індустріаль-
ної культури, і сільськими жителями, тобто людьми традиційного (аграрного) су-
спільства.

3. Історики стверджують, що Перша світова війна, хоч і принесла людям неймовірні
страждання, втрату рідних і близьких, стала потужним чинником модернізації су-
спільства. Чи згодні ви із цим твердженням? Свою думку обґрунтуйте.

Тестові завдання

1. Які заходи характеризували переорієнтацію на воєнний лад економік протиборчих держав? 
А дозволено експорт матеріалів і сировини, які використовували для воєнних цілей
Б втручання держави в трудові відносини ослабло, розширено економічні свободи
В пріоритет надано легкій промисловості, запроваджено режим економії та примусову працю
Г запроваджено режим економії, примусову працю, подовжено робочий час, заборонено страйки
2. Доповніть речення
Тільки враховуючи цей досвід <                 ˃ (тобто масове нехтування людським життям, виснаження людським ресурсів), можна пояснити феномен дезертирства чи розпад 
колись великих і, здавалося б, непохитних імперій. 
А милосердя Б байдужості В насилля Г агресивності

3. Позначте армії періоду Першої світової війни, у яких було найбільш поширене дезертирство
А турецька і російська Б французька і британська В австро-угорська й німецька Г французька і німецька
4. Перші жіночі збройні підрозділи було створено в 1917 р.
А у німецьких збройних силах Б у британських збройних силах В в австро-угорських збройних силах Г у французьких збройних силах
5. З’ясуйте, до якої події причетний кожен з названих діячів 1   2  3  4 
1 Гуґо Шмайссер
2 Михайло Галущинський
3 Гертруда Атертон
4 Михайло Терещенко

А створення Галицького генерал-губернаторства
Б формування легіону Українських січових стрільців
В розробка зброї, що давала змогу вести автоматичний вогонь
Г участь у доброчинній організації опіки над пораненими
Д розгортання під час війни феміністичного руху

6. Доберіть визначення до кожного з понять 1   2  3  4 
1 евакуація
2 біженство
3 мобілізація
4 доброчинність

А масовий відхід людей з місць їхнього проживання під час війни або стихійного лиха
Б  прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу, співстраждальне, доброзичливе, турботливе ставлення до іншої людини
В  вивезення населення, а також матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу або загарбання ворогом, у разі стихійного лиха 
Г   призов військовозобов’язаних на службу в діючу армію у зв’язку із запровадженням воєнного стану
Д  безкорисливе надання допомоги потребуючим (зокрема, пораненим, біженцям, полоненим)

7. Установіть послідовність подій Першої світової війни 1  2  3  4 
А Галицька битва і початок російської окупації Галичини й Буковини
Б пандемія іспанського грипу, або «іспанки»

В перше масове застосування на фронті хімічної зброї
Г перше використання для прориву танків

8. Установіть послідовність подій, які характеризували гостроту національного питання під час Першої світової війни 1   2  3  4 
А Великоднє повстання в Ірландії
Б насильницька депортація турецьким урядом вірменського населення зі східної Анатолії
В американська декларація підтримки національних держав («14 пунктів» Вудро Вілсона)
Г створення легіону Українських січових стрільців
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9. Укажіть військовичок з легіону Українських січових стрільців
1 Софія Русова
2 Олена Пчілка

3 Олена Степанів
4 Ганна Дмитерко

5 Софія Галечко
6 Леся Українка

7 Соломія Крушельницька

10. Позначте твердження, які характеризують зумовлені Першою світовою війною зміни у становищі жінок
1  посилення обмежень жінок з боку батьків, чоловіків, родини
2  зростання кількості жінок, зайнятих у промисловості та сфері послуг
3 зростання підтримки робітниць з боку профспілок, керованих чоловіками 
4 запровадження заборон щодо літератури, яка поширювала ідеї фемінізму

5 активізація феміністичних рухів і набуття жінками суспільно значимих ролей 
6 надання жінкам у багатьох країнах виборчих прав, права на військову службу 
7 заборона жінкам займатися громадською роботою

§ 5. Завершення та наслідки війни
1. Вступ у війну США. «14 пунктів» Вудро Вілсона
Важливою обставиною, що мала великий вплив на воєнно-політичну об-

становку в Європі та хід подій на фрон-
тах, став вступ 6 квітня 1917 р. США 
у війну на боці Антанти. Приводом для 
цього була брутальна активність німець-
ких підводних човнів, які руйнували аме-
риканську морську економіку, а незграбні 
спроби Німеччини прихилити на свій бік 
Мексику остаточно усунули всі сумніви. 
Щоправда, на той час армія США була 
нечисленною і налічувала 130 тис. воя-
ків. Однак невдовзі Конгрес, з огляду на 
малий притік добровольців в армію, ухва-
лив закон про загальний військовий 
обов’язок.

Так у війну включилася найбільша еко-
номічна потуга світу: держава зі стоміль-
йонним населенням, яка створювала 
30 % валового світового продукту, мала 
незрівнянно більші від інших країн мобі-
лізаційні й фінансові можливості. Оче-
видною американською перевагою була 

сучасність, інноваційність економіки. До кінця війни в США було мобілі-
зовано близько 4,5 млн осіб. Військово-морський флот США кількісно по-
ступався лише флотам Великої Британії та Німеччини. Разом із США 
у війну на боці Антанти включилися й держави, економіка яких залежала 
від американської (найбільшою з них була Бразилія).

Для вдумливих спостерігачів вступ у війну США означав значно більше, 
ніж новий етап світової війни. Це була очевидна заявка на право визначати 
повоєнний устрій світу. А надто якщо взяти до уваги, що на початку війни 
ніхто й подумати не міг про участь США у війні на Старому континенті. Тоді 
серед американських політиків й інтелектуалів і суспільстві загалом виразно 
переважала думка про доцільність нейтральної позиції. Американці вважали, 
що війна в Європі є внутрішньою справою її мешканців. Але за кілька років 
ситуація змінилася. Поступово набувала по пулярності думка про США як 
світового арбітра. Архітектором повоєнного устрою став президент Томас Ву-
дро Вілсон, історик і політик. На пре зидентських виборах 1912 р. він висту-
пив з  програмою реформ «Нова свобода» і переміг з вражаючою більшістю 
голосів. Нейтральність у поєднанні з послідовним наголошенням необхідності 
дотримання в політиці моральних засад дала йому змогу виграти й вибори 
1916 р. Вступ США у війну Вудро Вілсон пояснював потребою змінити світ на 
краще, зробити його більш вільним і демократичним.

Програму відновлення миру та післявоєнної нормалізації міжнародних 
відносин Вудро Вілсон виклав у посланні Конгресу від 8 січня 1918 р. Про-
грама складалася з 14 пунктів, які передбачали:

1. Проведення відкритих  мирних  переговорів  без укладення таємних  міжнародних
угод.

2. Свободу торгового мореплавства в мирний і воєнний час.
3. Ліквідацію перешкод для міжнародної торгівлі.
4. Скорочення озброєнь до меж, достатніх для гарантування національної безпеки.
5. Врегулювання всіх колоніальних суперечок з урахуванням інтересів місцевого на-

селення.
6. Звільнення Німеччиною всіх російських територій та надання Росії повної та без-

перешкодної можливості визначати її політичний розвиток та основи національної по-
літики.

7. Звільнення Бельгії та відновлення її суверенітету.
8. Повернення Франції Ельзасу та Лотарингії, відбудову окупованих французьких

областей.

Плакат «Ти потрібен
мені в армії США».

Худ. Дж. Монтгомері. 1917 р.
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10. Надання народам, що входили до складу Австро-Угорської імперії, права на ав-
тономний розвиток.

11. Евакуацію німецьких військ з Румунії, Чорногорії, Сербії, забезпечення останній
вільного й безпечного виходу до моря.

12. Надання автономії для народів Османської імперії, відкриття чорноморських про-
ток для суден усіх держав.

13. Створення незалежної Польської держави з виходом до моря і приєднання до
Польщі територій, населених поляками.

14.Створення міжнародної організації з метою гарантувати політичну незалежність
і територіальну цілісність усіх країн.

Запитання і завдання

у війну США. Російська революція стала для Німеччини несподіваним по-
дарунком, який відновив надії на перемогу. Однак про масштабний наступ 
годі було й думати. Німецький генштаб зосередив зусилля на дестабілізації 
ситуації в Росії, паралізуючи дії Тимчасового уряду, який не мав наміру 
відмовлятися від союзницьких зобов’язань і заявляв про війну «до пере-
можного кінця». На Західному фронті впродовж 1917 р. відбувалися затяті 
спроби союзників потіснити німецькі війська, особливо активними в цьому 
були французи. Ці наступальні операції були такими невдалими, що їх ре-
зультатом стали відкриті заворушення у французькій армії.

На фронтах Першої світової війни в 1917–1918 рр. перепліталися відчай, 
упертість, ілюзії, образи і ще багато інших емоційних станів. Вони не да-
вали змоги багатьом — політикам, військовим діячам, представникам 
культурно-інтелектуальних середовищ — відверто подивитися на реаль-
ність. Машина війни намагалася працювати всупереч об’єктивним обста-
винам, надалі прирікаючи на жертви мільйонні армії. Усі сподівалися 
переломити хід війни на свій бік і здобути остаточну перемогу. Однак у 
баченні звичайного солдата і трудівника тилу, від яких власне усе й зале-
жало, війна втрачала сенс. Фронти перетворювалися на нагромадження 
затятих локальних сутичок. Генштаби в запалі або у відчаї кидали в бій усі 
людські ресурси, які могли зібрати, але в результаті отримували тільки íîâі 
æåðòâè. Çà òàêèõ îáñòàâèí íîâà ïîòóæíà âіéñüêîâà òåõíіêà, ÿêà ïðè-
çâîäèëà äî ìàñîâîãî óðàæåííÿ, ùå âèðàçíіøå ïîêàçóâàëà áåçóìñòâî âіéíè.

Ó êàìïàíії 1917 ð. ïðîòèáîð÷і ñòîðîíè ïîñòàëè ïåðåä âåëè÷åçíèìè òðóä-
íîùàìè. Õî÷à ìàòåðіàëüíі é ëþäñüêі ðåñóðñè âè÷åðïóâàëèñÿ â îáîõ êîàëі-
öіé, Àíòàíòà ïåðåáóâàëà â êðàùîìó ñòàíîâèùі. Çàãàëüíà ÷èñåëüíіñòü її 
çáðîéíèõ ñèë ñòàíîâèëà 27 ìëí îñіá, òîäі ÿê ó ïðîòèâíèêà — 10 ìëí. Íà 
õіä ïîäіé íà ôðîíòàõ ó 1917 ð. êàðäèíàëüíî âïëèíóëè äâі îáñòàâèíè: Ëþò-
íåâà ðåâîëþöіÿ â Ðîñії, ó ðåçóëüòàòі ÿêîї áóëî ïîâàëåíî ìîíàðõіþ, і âñòóï 

Фрагмент із записок Михайла Єгоровича Алексєєва — мобілізованого 
до російського війська селянина з с. Павлівка, на той час Меліто-

польського повіту Таврійської губернії, за 1914–1917 рр.
Живемо ми поки що без царя… І солдати дізналися, що народ, робочі в Петербурзі 

постали проти війни і безпорядку в царському домі, що він не керував… Я пішов до 
другого кулемета, як раптом австрієць кричить:

– Рус, стріляти не будеш? Я принесу дещо. — І так пішов крик на північ далі. І ось
невдовзі в окопах з’явилися газети. І в газетах описувалося, що в Петербурзі і Москві. 
І австрійці сказали:

– Досить, рус, воювати нам. Ви не стріляйте і ми теж не будемо.
Серед фронту зійшлися — наші солдати та австрійці і домовилися — удень не си-

діти в окопах, а гуляти зверху…
А потім нам почали говорити, що ось братаються вони і ви, а німці сильно напирають 

на союзників наших — Францію та Англію. І нам кажуть, що з німцем заключати сепа-
ратного миру не треба, треба його розбити, щоб він голову більше не піднімав. Але 
наші солдати говорили, що кому потрібна війна — нехай іде воює, а ми живими лиши-
лися, не хочемо більше.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: у 2 кн. Кн. 2: Мовою документів
і свідчень / відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2015. С. 589–591.

У 1918 р. економічний стан Центральних держав дійшов до крайнього за-
непаду, а всі людські ресурси для поповнення армії вже було вичерпано. 
Останнім шансом для Німеччини переламати хід війни на свою користь 
був сепаратний мир з більшовицькою Росією. Його укладено в березні 
1918 р. в Бресті-Литовському. Утім вихід з війни Росії не був гарантією ні-
мецької перемоги. Велика Британія і Франція також переживали кризу 
людських ресурсів і просили президента США Вудро Вілсона якнайшвидше 
почати переправляти до Європи щомісячно 120 тис. американських вояків. 
Íіìåöüêå êîìàíäóâàííÿ ïîâèííî áóëî ïîñïіøàòè äî ïðèáóòòÿ àìåðèêàí-
ñüêèõ ñîëäàòіâ äî Ôðàíöії. Àëå é öüîãî ðàçó ïëàíè íіìåöüêîãî ãåíøòàáó 
ïðîâàëèëèñÿ. Íà Çàõіäíîìó ôðîíòі äîñÿãòè âіä÷óòíîї ïåðåìîãè, äîñòàòíüîї 

Погляд сучасника

9. Виправлення кордонів Італії згідно з національною ознакою.

1. З’ясуйте обставини вступу США в Першу світову війну. Як уряд США бачив роль
своєї держави у   встановленні повоєнного світового ладу? На чому ґрунтувався цей
погляд?

2. Підготуйте повідомлення про життєвий шлях і    політичні погляди Вудро Вілсона.
Схарактеризуйте його «14 пунктів».

2. Бойові дії на Західному фронті в 1917–1918 рр. Вихід з війни Росії
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для укладення миру на вигідних умовах, не вдалося, хоча в певний момент 
німецькі війська й наблизилися до Парижа на відстань у кілька десятків 
êіëîìåòðіâ. Òàêі ñàìі ðîç÷àðóâàííÿ ÷åêàëè íà íіìåöüêó àðìіþ íà Ñõіäíîìó 
ôðîíòі: òóò íå íàñòóïèëî ñïîäіâàíîãî çàõîïëåííÿ íîâèõ âåëè÷åçíèõ òåðèòî-
ðіé і ðåñóðñіâ òà ïðèäóøåííÿ áіëüøîâèçìó, ïіäíåñåííþ ÿêîãî íіìåöüêå 
êîìàíäóâàííÿ ñàìå ñïðèÿëî.

1. Схарактеризуйте бойові дії на Західному фронті в 1917–1918 рр. Визначте їхні ха-
рактерні риси порівняно з бойовими діями попереднього періоду війни.

2. Як на хід Першої світової війни вплинула Російська революція 1917 р.? Поміркуйте,
чому війни часто призводять до революцій, соціальних потрясінь, політичних
переворотів.

Від початку війни протиборчі сторони вивчали питання щодо можли-
вості укладення миру. За посередництва нейтральних держав, зокрема 
скандинавських, вони вели таємні, частіше неофіційні, переговори. Ін-
коли такі розмови провадили особи, які не мали на те повноважень. Більш-
ìенш відкрито шляхів до сепаратного миру шукав хіба що Відень, 
відчуваючи, що багатонаціональна монархія війни не витримає. Неоднора-
зово закликав до миру Папа Римський Бенедикт XV. Він апелював до по-
чуття християнської любові й справедливості, застерігав від нищівного 
впливу війни на культуру й цивілізацію. Ініціюючи перемир’я, він вика-
зував побоювання за майбутнє християнської Європи, де під кінець війни 
дедалі активнішими ставали антиклерикальні середовища.

Найефективнішою виявилася тактика американського президента Вудро 
Вілсона. Спостерігаючи за економічним і людським знесиленням європей-
ських держав, він пропонував «мир без переможців», «мир між рівними». 
Саме Вілсонові «14 пунктів» стали підставою для мирних перемовин і ви-
значили результати війни. Альянти не мали ніяких сил протиставити себе 
американському баченню повоєнного світу й амбіціям США посісти місце сві-
тового лідера. Хтозна, скільки би ще тривала війна, якби не розвал Австро-
Угорщини. Спроба цісаря Карла І у жовтні 1918 р. врятувати монархію, 
перетворивши її на федерацію національних держав, уже нікого не могла пе-
реконати. Ніхто не хотів умирати за ілюзію. Солдати думали про повернення 
додому, чиновникам уже було байдуже до монархії, національні лідери взяли 

êóðñ íà òâîðåííÿ îêðåìèõ äåðæàâ. 
Êîëèñü âåëèêà Àâñòðî-Óãîðùèíà 
áóëà âè÷åðïàíà ïîâíіñòþ. Êàðë І 
ïîãîäèâñÿ ïðèéíÿòè ïóíêòè Âóäðî 
Âіëñîíà. Çà òàêèõ óìîâ äëÿ Íіìå÷-
÷èíè ïðîäîâæåííÿ âіéíè áóëî 
íåìîæëèâå.

Формальним актом завершення 
Першої світової війни стало 
Комп’єнське перемир’я між дер-
жавами Антанти (Франція, Ве-
лика Британія, США) та їхніми 
союзниками й Німеччиною, яка 
зазнала поразки. Перемир’я було 
підписане на світанку 11 листо-
пада 1918 р. у Комп’єнському лісі 
Північної Франції у салоні-вагоні 
маршала Фердинанда Фоша. Від 
квітня 1918 р. Фош був верховним 
головнокомандувачем армій дер-
жав Антанти на Західному фронті. 
Відстоював концепцію затяжної 
оборонної війни, розрахованої на 
виснаження противника. Німець- 
êà äåëåãàöіÿ ïіñëÿ êіëüêàäåííèõ ïåðåãîâîðіâ ïîãîäèëàñÿ íà âñі óìîâè, ÿêі 
âèñóíóëî ñîþçíå âіéñüêîâå êîìàíäóâàííÿ. Ñîþçíèêè ñâÿòêóâàëè, îñîáëèâî 
ôðàíöóçè, çàáóâàþ÷è ïðî öіíó, ÿêó äîâåëîñÿ çàïëàòèòè çà öþ іëþçіþ 
âåëèêîї ïåðåìîãè. Íіìöі æ, äîðóчивши підписати перемир’я цивільним 
політикам, переконували себе в тому, що їхня армія війну не програла.

Угода про перемир’я мала 34 статті, направлені на те, щоб не дати мож-
ливості Німеччині почати нову війну. Комп’єнське перемир’я передбачало 
припинення воєнних дій; виведення німецьких військ із окупованих ними 
на Заході територій (Бельгії, Франції, Люксембургу, Ельзасу і Лотарин-
гії); очищення лівого берега Рейну і створення демілітаризованої зони на 
éîãî ïðàâîìó áåðåçі; åâàêóàöіþ íіìåöüêèõ âіéñüê ç Àâñòðî-Óãîðùèíè, Ðó-
ìóíії, Òóðå÷÷èíè òà êàïіòóëÿöіþ íіìåöüêèõ âіéñüê ó Ñõіäíіé Àôðèöі; ïå-
ðåäà÷ó ñîþçíèêàì ÷àñòèíè îçáðîєíü і òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ; ðîççáðîєííÿ 
òà іíòåðíóâàííÿ íіìåöüêèõ âіéñüêîâèõ êîðàáëіâ; íåãàéíå ïîâåðíåííÿ íà 

Після підписання перемир’я
в Комп’єнському лісі.
11 листопада 1918 р.

Запитання і завдання

3. Комп’єнське перемир’я
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батьківщину військовополонених держав Антанти; звільнення територій 
колишньої Російської імперії у визначений союзниками термін; відмову 
Німеччини від сепаратних Брест-Литовського і Бухарестського мирних до-
говорів. Укладене на 36 днів Комп’єнське перемир’я неодноразово продо-
вжували. З деякими змінами воно діяло àæ äî óêëàäåííÿ 28 ÷åðâíÿ 
1919 ð. Âåðñàëüñüêîãî ìèðíîãî äîãîâîðó ç Íіìå÷÷èíîþ — ó ï'ÿòі 
ðîêîâèíè ñàðàєâñüêîãî âáèâñòâà.

1. Поміркуйте, що стало передумовою завершення Першої світової війни. Чому війна
тривала так довго?

2.
Схарактеризуйте статті Комп’єнського перемир’я. Перегляньте художній фільм
«Щасливого Різдва» (реж. К. Каріон, 2005 р.) і підготуйте відгук на нього.

У Першій світовій війні взяло участь 38 держав з населенням у півтора 
мільярда осіб, що дорівнювало 3/4 усього населення світу того часу. У ході 
війни було мобілізовано до війська близько 70 млн осіб. Загальні військові 
втрати (тобто кількість убитих, померлих від ран і хвороб, поранених, по-
лонених, пропалих безвісти) Центральних держав і країн Антанти обрахо-
вують щонайменше на 38 млн осіб, у тому числі близько 9 млн загиблими. 
Антанті й союзникам удалося мобілізувати майже вдвічі більші людські 
ресурси, але й сукупні їхні втрати були теж суттєво вищими. Найбільше 
вояків полягло в арміях Німеччини (1,8 млн), Росії (1,7 млн), Франції 
(1,4 млн), Австро-Угорщини (1,2 млн), Великої Британії (900 тис., разом 
з Канадою, Австралією, Новою Зеландією, Південною Африкою, Індією та 
іншими колоніями). У ході війни загинуло більш ніж мільйон цивільних 
осіб. Тобто загальна кількість загиблих у ході Першої світової війни ста-
новить понад 10 млн осіб.

Статистика, якою послуговуються історики, не вражає так сильно, як 
горе конкретної людини. Багатомільйонні військові та цивільні втрати 
складалися з людських трагедій. Загиблими на фронті були переважно мо-
лоді неодружені чоловіки та юнаки. Надто високий показник смертності 
був серед молодших офіцерів. Ці молоді люди отримали назву «втрачене 
покоління». Тягар їхньої військової служби, загибелі чи каліцтв мали не-

сти їхні родини, передусім жінки. Соціально-психологічна ціна Першої 
світової війни, як відзначають історики, була надто високою. «До втраче-
ного покоління молодих чоловіків додалося покинуте покоління молодих 
удів і самотніх старих дів, чиї шанси мати в житті пару зникли з їхніми 
коханими в окопній багнюці», — пише історик Норман Дейвіс. Демогра-
фічні диспропорції (зокрема, перевага жіночої статі, яка утворилася), мо-
ральний і фізіологічний стрес, який перенесли жінки, мали далекосяжні 
наслідки. Людство стало жорстокішим і цинічнішим: політичні переко-
нання ставали вищими за людське життя.

Сказати, що Європа після Першої світової війни лежала в руїнах, буде 
перебільшенням. Однак руйнування й матеріальні втрати в прифронтових 
районах були величезні. Безпосереднім театром бойових дій стали й укра-
їнські землі. Жоден попередній збройний конфлікт не мав такого впливу 
на  економіку держав, що воювали. Масштаби війни та її матеріальні по-
òðåáè ïðèçâåëè äî ðîçøèðåííÿ âіéñüêîâîї ïðîìèñëîâîñòі, ïåðåâåäåííÿ ïіä-
ïðèєìñòâ öèâіëüíîãî õàðàêòåðó íà âèðîáíèöòâî âіéñüêîâîї ïðîäóêöії. 
Âіéñüêîâі çàâîäè îòðèìóâàëè çíà÷íі ïðèáóòêè. Â óìîâàõ âіéíè óðÿäè áіëü-
øîñòі äåðæàâ íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè ìåõàíіçì åêîíîìі÷íîãî ðåãóëþâàííÿ 
é òèì ñàìèì êîíòðîëþâàòè òðàíñïîðò і ïðîìèñëîâіñòü, òîðãіâëþ é áàíêè. 
Àëå óíèêíóòè åêîíîìі÷íîãî ñïàäó íå âäàëîñÿ.

Запитання і  завдання

4. Наслідки війни: політичний, матеріальний, соціальний
 і  духовний виміри
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Погляд історика
Війна створила сприятливі умови для розвитку науки і спричинилася до технічного 

поступу. Під таким кутом зору вона була значним кроком вперед, натомість з мораль-
ного погляду — великим кроком назад. Війна — це моральне варварство, зневаження 
людських прав, засад європейського гуманізму. Після закінчення вона мала істотний 
вплив на бруталізацію політичного життя в Європі. Тому не дивує популярність на-
прикінці війни пацифістських гасел і закликів до миру за будь-яку ціну. Ці ідеї знахо-
дили широкий відголос ще й тому, що війна мала негативні наслідки для господарства 
й якості життя мешканців Європи. Навіть ті, котрі виграли, по суті програли.

Chwalba A. Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918. Kraków, 2014. S. 622.

У Європі було багато втікачів від війни. Війна започаткувала небачені 
за масштабами міграційні процеси (здебільшого примусові в основі). Зоною 
біженського руху, зокрема, стали всі українські регіони: Волинь і Гали чина 
вважалися його епіцентром, звідки йшли основні потоки виселенців. Незнач-
ною мірою цей процес зачепив і Поділля, решта губерній була місцями про-
ходження і розселення. До осені 1915 р. на теренах України зафіксовано 
близько 4 млн біженців. Відчувалася маргіналізація суспільства, втрата зна-
чною його частиною традиційних цінностей. На додачу до цього під кінець 
війни континентом поширилася найбільша пандемія із часів «чорної 
смерті» (пандемії чуми в XIV ст.). Так звана іспанка (пандемія грипу в 
1918–1920 рр.) «убила» більше європейців, ніж війна.

У Центральній і Східній Європі старий лад було зруйновано вщент. 
Велика війна спричинила розпад держав-імперій, підвела риску під 
епохою монархів (Німеччина, Туреччина, Австрія та Росія стали 
республіками), âèâіëüíèëà íàöіîíàëüíі ðóõè (ó òîìó ÷èñëі 
àêòóàëіçóâàëà é óêðàїíñüêå ïèòàííÿ) з імперських державних лещат, 
активізувала суспільні рухи в домініонах і колоніях. Ó Öåíòðàëüíî-
Ñõіäíіé Єâðîïі ìîáіëіçàöіÿ ñåëÿí äî іìïåðñüêèõ àðìіé äàëà çìîãó 
áàãàòüîì іç íèõ óñâіäîìèòè ñâîþ íàöіîíàëüíó іäåíòè÷íіñòü. У результаті 
виникла низка незалежних національних держав. Утім кожна з них 
мала претензії до своїх сусідів. Велику частину континенту й далі 
поглинали непримиренні конфлікти. Усупереч сподіванням, що це буде 
остання велика війна в історії людської цивілізації, вона стала тільки 
вступом до того, що відбулося в 1939–1945 рр.

Завдання

Розгляньте графіки. 
Які висновки можна 
зробити на їхній 
підставі?

Витрати на воєнні потреби  
в 1914–1918 рр. (у млрд доларів)

Втрати серед мобілізованих 
(у %)

Прослухайте аудіозапис та виконайте завдання
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Запитання і завдання
1. Підготуйте тези доповіді про наслідки Першої світової війни. Що дало підстави

сучасному історику, розмірковуючи про результати війни, написати: «Навіть ті,
котрі виграли, по суті програли»?

2. Як ви розумієте вислів «втрачене покоління», який застосовують для характерис-
тики соціальних наслідків Першої світової війни? З’ясуйте історію виникнення
цього вислову. Як тему «втраченого покоління» відображено в літературі?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Як ви розумієте зміст вислову «українська перспектива Великої війни»? Чому Першу
світову війну українські історики називають «генератором можливостей»?

2. Наведіть аргументи на користь твердження про те, що Перша світова війна позна-
чила межу двох епох: завершила ХІХ і стала прологом ХХ століття.

3. Спираючись на текст підручника й додаткові джерела інформації, укладіть баланс
Першої світової війни, беручи до уваги її військовий, економічний, технічний, соці-
альний, психологічний та інші виміри.

Тестові завдання
1. У якому році у світову війну вступили США?
А 1914 р.
Б 1915 р.
В 1916 р.
Г 1917 р.
2. Формальним актом завершення Першої світової війни був / було
А початок Лютневої революції в Росії 1917 р.
Б виступ Вудро Вілсона в Конгресі США 8 січня 1918 р.
В Брест-Литовський мирний договір 3 березня 1918 р.
Г Комп’єнське перемир’я 11 листопада 1918 р.
3. На хід подій на фронтах Першої світової війни у 1917 р. кардинально вплинули
А битва на горі Маківці й утворення Загальної української ради
Б вступ у війну Італії й затоплення «Лузитанії»
В Лютнева революція в Росії і вступ у війну США
Г битви під Верденом і на р. Соммі
4. Доповніть текст

Загиблими на фронті були переважно молоді неодружені чоловіки та юнаки. Надто  високий показник смертності  був серед молодших офіцерів.  Ці  молоді  люди  отри-
мали  назву <           ˃.  Тягар їхньої військової служби, загибелі чи каліцтв мали нести їхні родини, передусім жінки.

А «найбільше покоління»
Б «втрачене покоління»
В «мовчазне покоління»
Г «покоління Z»
5. Установіть відповідність між подією та її наслідком 1   2  3  4 

2 створення Головної української ради
3 Галицька битва
4 Брусиловський прорив

А вступ у війну Румунії на боці Антанти
Б  відкриття Італійського фронту
В російська окупація Галичини та Буковини
Г початок Першої світової війни
Д формування легіону Українських січових стрільців

1  оголошення Австро-Угорщиної війни Сербії 
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6. Установіть відповідність між подією та її наслідком
1 необмежена підводна війна в Атлантиці
2 Брест-Литовський мирний договір
3 Бухарестський мирний договір
4 Комп’єнське перемир’я

А вихід з війни Румунії
Б  завершення Першої світової війни
В вступ у війну США
Г вихід з війни Росії
Д поява біженців

7. Установіть послідовність подій Першої світової війни 1   2  3  4 
А Брусиловський прорив
Б вступ у війну США
В Комп’єнське перемир’я
Г Галицька битва

8. Установіть послідовність подій Першої світової війни 1   2  3  4 
А культурно-освітня місія січових стрільців на Волині
Б «14 пунктів» Вудро Вілсона
В повалення царизму в Росії
Г Комп’єнське перемир’я

9. Позначте положення з «14 пунктів» Вудро Вілсона
1 виведення німецьких військ із окупованих ними на Заході територій (Бельгії, Франції, Люксембургу, Ельзасу і Лотарингії)
2 проведення відкритих мирних переговорів без укладення таємних міжнародних угод
3 негайне повернення на батьківщину військовополонених з держав Антанти
4 звільнення територій колишньої Російської імперії, відмова Німеччини від сепаратних Брест-Литовського і Бухарестського мирних договорів  
5 надання народам, що входили до складу Австро-Угорщини, права на автономний розвиток
6 звільнення від німецьких військ лівого берега Рейну і створення демілітаризованої зони на його правому березі
7 створення незалежної Польської держави з виходом до моря і приєднання до Польщі територій, населених поляками

10. Позначте умови Комп’єнського перемир’я
1 виведення німецьких військ із окупованих ними на Заході територій (Бельгії, Франції, Люксембургу, Ельзасу і Лотарингії)
2 проведення відкритих мирних переговорів без укладення таємних міжнародних угод
3 негайне повернення на батьківщину військовополонених  держав Антанти
4 надання народам, що входили до складу Австро-Угорщини, права на автономний розвиток
5 створення незалежної Польської держави з виходом до моря і приєднання до Польщі територій, населених поляками
6 звільнення територій колишньої Російської імперії, відмова Німеччини від сепаратних Брест-Литовського і Бухарестського мирних договорів  
7 створення міжнародної організації з метою гарантувати політичну незалежність і територіальну цілісність усіх країн

 2  3  4 1 





УЗАГАЛЬНЕННЯ

   Перша світова війна тривала від 1 серпня 1914 р. до 11 листопада 1918 р. Головне зіткнення відбувалося 
між двома військово-політичними блоками — Антантою і Троїстим (згодом Четверним) союзом. Війна 
закінчилася поразкою Центральних (як називали Четверний союз на чолі з Німеччиною) держав; зумовила 
розпад чотирьох імперій — Російської, Австро-Угорської, Німецької та Турецької (Османської), водночас 
сприяла  суттєвому  зростанню  ролі  США  в  міжнародних  відносинах. 
    У війні взяло участь 38 держав з населенням 1,5 млрд осіб, що дорівнювало 3/4 усього населення 
тогочасного світу.  Загальна кількість загиблих становила понад 10 млн. Безпосереднім театром бойових дій 
стали й українські землі, розділені між Австро-Угорською та Російською імперіями. У цей час українці 

Військовослужбовець 
австро-угорської 

армії годує дівчинку.
1914–1918 рр.

виразно сформулювали програми майбутнього національно-
політичного устрою та набули значного військового досвіду. 
  Центральною темою Великої війни було насильство, 
безжальне використання людських ресурсів, застосування зброї 
масового ураження. Війна започаткувала небачені за 
масштабами міграційні процеси. Зоною біженського руху, 
зокрема, стали всі українські регіони: Волинь і Галичина 
вважалися його епіцентром, звідки йшли основні потоки 
виселенців. Водночас величезна кількість поранених, 
полонених і  біженців стимулювала розвиток мережі 
доброчинних  організацій. 
  Війна дала поштовх до глибоких соціальних перетворень — 
зумовила появу так званого втраченого покоління і водночас 
відкрила можливості заявити про себе іншим групам 
суспільства, прискорила емансипацію. Зокрема зросла 
активність жінок у прагненні самостійно обирати життєвий 
шлях. У результаті змін, які спричинила війна, частина жінок 
звільнилася від соціальних обмежень, включилася в 
громадське  й  політичне  життя. 



ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

1.   Велика війна зламала звичний спосіб життя, скоригувала плани, надії, сподівання 
мільйонів людей. Підсумуйте військові, політичні та економічні результати Першої світової 
війни. Співставте їх із початковими планами протиборчих сил та зобразіть у вигляді 
малюнка-схеми, укладеного відповідно до встановлених логічних зв'язків. Чи згодні ви з 
твердженням, що Перша світова війна була проявом кризи європейської цивілізації? 
Відповідь  обґрунтуйте.

2.   Безпосереднім театром бойових дій Першої світової війни, полем зіткнення різних 
поглядів на майбутнє Центрально-Східної Європи стали українські терени. Який вплив мала 
світова війна на Україну й українців? Поясніть, чому історики вказують на двоякий вплив 
війни: з одного боку, вона вивільнила український рух з імперських кордонів, відкрила 
простір для втілення національних державотворчих проєктів, а з другого — вкрай 
загострила  суспільне  протистояння. 

3.     Під час Першої світової війни наукові й технічні винаходи кінця ХІХ — початку ХХ ст. 
було використано не тільки на благо людства, а спрямовано переважно на його знищення. 
Підготуйте повідомлення про наукові й технічні винаходи, які було застосовано під час 
Першої світової війни. Як ви гадаєте, чому історики стверджують, що під час цієї війни 
стрілецька вогнепальна зброя набула не тільки нового військового, а й суспільно-
політичного  значення  (гонка  озброєння,  демографічні  втрати) ?



А
Àíåêñіÿ (ëàò. annexio — ïðèєäíóþ) — íàñèëüíèöüêå ïðèєäíàííÿ 

(çàãàðáàííÿ) îäíієþ äåðæàâîþ òåðèòîðії àáî ÷àñòèíè òåðèòîðії, ùî íàëå-
æèòü іíøіé äåðæàâі, àáî áóäü-ÿêîãî ïðîñòîðó, ùî ïåðåáóâàє ïіä êîíò-
ðîëåì ÷è ó ñïіëüíîìó êîðèñòóâàííі ìіæíàðîäíîãî ñïіâòîâàðèñòâà, áåç 
îòðèìàííÿ ñóâåðåííèõ ïðàâ íà íüîãî. Àíåêñіÿ, ÿê ïðàâèëî, є ñèëîâèì 
îäíîñòîðîííіì àêòîì; іíêîëè âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïіä 
ïðèìóñîì îäíієї çі ñòîðіí. 

Àíòèãіòëåðіâñüêà êîàëіöіÿ  — âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç äåðæàâ 
ïðîòè Íіìå÷÷èíè òà її єâðîïåéñüêèõ ñîþçíèêіâ ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі.

Àíòèñåìіòèçì — ñóñïіëüíà і/àáî äåðæàâíà ôîðìà íàöіîíàëüíîї òà 
ðåëіãіéíîї íåòåðïèìîñòі é äèñêðèìіíàöії єâðåїâ, ùî âèðàæàєòüñÿ â íåïðè-
ÿçíîìó àáî âîðîæîìó äî íèõ ñòàâëåííі, îáìåæåííі ïîëіòè÷íèõ і ãðîìà-
äÿíñüêèõ ïðàâ. Ðîçðіçíÿþòü ïîáóòîâèé, äåðæàâíèé òà ðàñîâèé àíòèñåìі-
òèçì, ÿêі ìîæóòü ïîєäíóâàòèñÿ.

Àíøëþñ (íіì. Anschluss — îá’єäíàííÿ) — à) ïîëіòèêà «íåíàñèëüíèöü-
êîãî» ïðèєäíàííÿ çåìåëü, çàñåëåíèõ íіìöÿìè ÷è ïåðåâàæíî íіìöÿìè, 
ÿêó ïðîâîäèëà Íіìå÷÷èíà íàïåðåäîäíі Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè; á) ðóõ  
ó ìіæâîєííіé Àâñòðії çà ïðèєäíàííÿ äî Íіìå÷÷èíè / àêò âêëþ÷åííÿ 
Àâñòðії äî ñêëàäó Íіìå÷÷èíè â 1938 ð.

Б
Áàíäåðіâöі — à) ó âóçüêîìó çíà÷åííі — ïîñëіäîâíèêè ëіäåðà óêðàїí-

ñüêîãî íàöіîíàëіñòè÷íîãî ðóõó Ñòåïàíà Áàíäåðè òà іäåîëîãії ðåâîëþöіé-
íîãî êðèëà ÎÓÍ; á) ó øèðîêîìó — ó÷àñíèêè íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîї 
áîðîòüáè óêðàїíöіâ ó 1940–1950-õ ðîêàõ, ïðèáі÷íèêè é çàõèñíèêè íåçà-
ëåæíîñòі Óêðàїíè. Ó ïîâîєííіé ðàäÿíñüêіé ïðîïàãàíäі ïîíÿòòÿ «áàíäå-
ðіâöі» (çà àíàëîãієþ ç «ìàçåïèíöі», «âèãîâöі», «ïåòëþðіâöі», «ìàõíîâöі») 
âæèâàëè ñòîñîâíî âñüîãî óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëіçìó íà îçíà÷åííÿ éîãî 
àíòèðàäÿíñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Áëіöêðèã (íіì. Blitzkrieg — áëèñêàâè÷íà âіéíà) — òåîðіÿ âåäåííÿ 
âіéíè, ÿêà ïåðåäáà÷àє ðàïòîâіñòü íàïàäó, âèïåðåäæåííÿ ñóïðîòèâíèêà â 
ìîáіëіçàöії òà ðîçãîðòàííі îñíîâíèõ âіéñüêîâèõ ñèë, äîñÿãíåííÿ ïåðåâàãè 
íà âèðіøàëüíèõ íàïðÿìàõ, äåçîðãàíіçàöіþ òèëîâèõ êîìóíіêàöіé òà óïðàâ-
ëіííÿ âіéñüêàìè ïðîòèâíèêà, çíèùåííÿ îñíîâíèõ ñèë ïðîòèâíèêà 
øëÿõîì ðîçäіëåííÿ òà îòî÷åííÿ âåëèêèõ óãðóïîâàíü, òåðîð íà çàõî-

ïëåíèõ òåðèòîðіÿõ, âèêîðèñòàííÿ «ï’ÿòîї êîëîíè». Óïåðøå ðîçðîáëåíà 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íіìåöüêèì ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëîì À. ôîí Øëіô-
ôåíîì. Íà òåîðії «áëèñêàâè÷íîї âіéíè» áàçóâàâñÿ і ïëàí «Áàðáàðîññà» — 
ïëàí íàïàäó Íіìå÷÷èíè íà ÑÐÑÐ ó 1941 ð.

В
«Âåëèêà äåïðåñіÿ» — ñâіòîâà åêîíîìі÷íà êðèçà 1929–1933 ðð. (ó ðіç   íèõ 

êðàїíàõ ìàëà ðіçíі õðîíîëîãі÷íі ìåæі, ïðîÿâè êðèçè òðèâàëè äî êіíöÿ 
1930-õ ðîêіâ). Íàéâèðàçíіøå ïðîÿâèëàñÿ â êðàїíàõ Çàõіäíîї Єâðîïè òà 
ÑØÀ. Ó ÑØÀ ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî çíèçèëîñÿ äî 56 %, íàöіîíàëüíèé 
äîõіä ñêîðîòèâñÿ íà 48 %, çáàíêðóòіëî 40 % áàíêіâ, ùî ïîçáàâèëî ìіëü-
éîíè àìåðèêàíöіâ їõíіõ íåçíà÷íèõ çàîùàäæåíü. Áëèçüêî 17 ìëí îñіá 
âòðàòèëè ðîáîòó. Óñå öå ñóòòєâî çàãîñòðèëî ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íå ñòàíî-
âèùå â êðàїíі, ñòèìóëþâàëî «ãîëîäíі ïîõîäè», äåìîíñòðàöії, іíøі ôîðìè 
ñîöіàëüíîãî ïðîòåñòó.

«Âåëèêà Ðóìóíіÿ» (ðóì. România Mare) — іäåÿ ìàêñèìàëüíîãî ðîçøè-
ðåííÿ êîðäîíіâ ðóìóíñüêîї äåðæàâè, ÿêà íàáóëà ïîïóëÿðíîñòі â Êîðîëіâ-
ñòâі Ðóìóíії íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Áóëà ïîêëàäåíà â îñíîâó çîâíіøíüîïîëі-
òè÷íîãî êóðñó äåðæàâè. Її іäåîëîãè âäàâàëèñÿ äî ãëèáîêèõ іñòîðè÷íèõ 
ïàðàëåëåé — іç ÷àñіâ ãåòî-äàêñüêîї äåðæàâè òà ðèìñüêîї ïðîâіíöії Äàêії. 
Ó ðåçóëüòàòі áàëêàíñüêèõ âіéí і Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè, âèñòóïàþ÷è íà 
áîöі Àíòàíòè, Ðóìóíіÿ áіëüø ÿê óäâі÷і çáіëüøèëà òåðèòîðіþ é êіëüêіñòü 
íàñåëåííÿ. Âіäïîâіäíî äî êîíñòèòóöії 1923 ð. Ðóìóíіÿ áóëà «íàöіî-
íàëüíîþ, óíіòàðíîþ òà íåïîäіëüíîþ» äåðæàâîþ. Àëå ìàéæå òðåòèíó її 
íàñåëåííÿ (28,8 %) ñêëàäàëè íàöіîíàëüíі ìåíøèíè: óãîðöі, óêðàїíöі, 
áîëãàðè, ñåðáè, íіìöі. Óêðàїíñüêå íàñåëåííÿ áóëî çîñåðåäæåíå â ïіâíі÷íіé 
Áóêîâèíі é ïіâíі÷íіé Áåññàðàáії. Çà êіëüêіñòþ іíøîåòíі÷íîãî íàñåëåííÿ 
ïîâîєííà Ðóìóíіÿ áóëà íà òðåòüîìó ìіñöі â Єâðîïі — ïіñëÿ ×åõîñëîâà÷-
÷èíè (34,6 %) òà Ïîëüùі (31,2 %), âèïåðåäæàþ÷è Ëàòâіþ (26 %), Êîðî-
ëіâñòâî ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ (20,7 %), Òóðå÷÷èíó (20,2 %), Ëèòâó 
(19,8 %), Áîëãàðіþ (16 %), Óãîðùèíó (10,4 %).

«Âåëèêèé òåðîð» — ïåðіîä â іñòîðії ÑÐÑÐ, ùî ïðèïàâ íà 1937–1938 ðð., 
êîëè ç іíіöіàòèâè êåðіâíèöòâà äåðæàâè é îñîáèñòî É. Ñòàëіíà áóëî ðіçêî 
ïîñèëåíî é äîâåäåíî äî ìàêñèìóìó ìàñîâі ðåïðåñії ïðîòè ðåàëüíèõ і 
ïîòåíöіéíèõ ïîëіòè÷íèõ îïîíåíòіâ, çàëÿêóâàííÿ íàñåëåííÿ, çìіíè íàöіî-
íàëüíîї òà ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè ñóñïіëüñòâà. Çà öåé ÷àñ íà òåðèòîðії 
ÓÐÑÐ áóëî çàñóäæåíî 200 òèñ. îñіá, ç ÿêèõ áëèçüêî äâîõ òðåòèí — äî 
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ðîçñòðіëó, ðåøòó âіäïðàâëåíî äî â’ÿçíèöü і òàáîðіâ. Íàçâó ïî÷àëè âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïіñëÿ âèõîäó â ñâіò êíèãè áðèòàíñüêî-àìåðèêàíñüêîãî іñòî-
ðèêà Ðîáåðòà Êîíêâåñòà «Âåëèêèé òåðîð: Ñòàëіíñüêі ÷èñòêè òðèäöÿòèõ 
ðîêіâ» (The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, 1968 ð.).

Âåðìàõò (íіì. Wehr — îáîðîíà, Macht — ñèëà) — íàçâà çáðîéíèõ 
ñèë íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè â 1935–1945 ðð., ÿêі ñêëàäàëèñÿ іç ñóõî-
ïóòíèõ âіéñüê, âіéñüêîâî-ïîâіòðÿíèõ ñèë (ëþôòâàôôå) і âіéñüêîâî-
ìîðñüêîãî ôëîòó (êðіґñìàðіíå). Âåðìàõò îôіöіéíî ðîçïóùåíî çàêîíîì 
Êîíòðîëüíîї ðàäè ñîþçíèêіâ ó ñåðïíі 1946 ð.

Âіéñüêîâà  ñòðàòåãіÿ — ñïîñіá äîñÿãíåííÿ ïåðåìîãè ó âіéíі çàâäÿêè 
ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíèì öіëÿì òà ïіäãîòîâëåíîìó çàãàëüíîìó ïëàíó 
âîєííèõ äіé, ïåðåäóñіì ïîñëіäîâíèì âіéñüêîâèì îïåðàöіÿì і ñèñòåìíіé 
ïðîòèäії ñóïðîòèâíèêîâі. Ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïåðåìîãè, êðіì 
âіéñüêîâèõ, íàóêîâî-òåõíі÷íèõ, ïðîìèñëîâèõ, ïðîäîâîëü÷èõ і ôіíàí-
ñîâèõ ðåñóðñіâ êðàїíè. Ïëàí ñòðàòåãі÷íîãî ðîçãîðòàííÿ íіìåöüêîї àðìії 
äëÿ âåäåííÿ îïåðàöіé íà äâà ôðîíòè (ïðîòè Ôðàíöії і Ðîñії) — ïëàí 
Øëіôôåíà — îäèí ç ïðèêëàäіâ âіéñüêîâîї ñòðàòåãії ÷àñіâ Ïåðøîї ñâіòîâîї 
âіéíè. 

Âіéñüêîâå  ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî     — òèì÷àñîâà àäìіíіñòðàòèâíî-
òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ, ñòâîðåíà Ðîñіéñüêîþ іìïåðієþ äëÿ óïðàâëіííÿ 
îêóïîâàíèìè ïіä ÷àñ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè òåðèòîðіÿìè Àâñòðî-Óãîð-
ùèíè. Âіäîìà ÿê Òèì÷àñîâå âіéñüêîâå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî Ãàëè÷èíè  
(ó 1916 ð. — Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî îáëàñòåé Àâñòðî-Óãîðùèíè, 
çàéíÿòèõ ïî ïðàâó âіéíè, ó 1917 ð. — Îáëàñíèé êîìіñàðіàò Ãàëè÷èíè òà 
Áóêîâèíè). Ãàëèöüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî áóëî ñòâîðåíå ó âåðåñíі 
1914 ð. Äî ëіòà 1915 ð. ñêëàäàëîñÿ іç ÷îòèðüîõ óòâîðåíèõ ó ðіçíèé ÷àñ 
ãóáåðíіé: Ëüâіâñüêîї, Òåðíîïіëüñüêîї, ×åðíіâåöüêîї òà Ïåðåìèøëüñüêîї. 
Âіä âåðåñíÿ 1914 äî êâіòíÿ 1916 ð. ïîñàäó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà îáіéìàâ 
ãåíåðàë-àä’þòàíò ãðàô Ãåîðãіé Áîáðèíñüêèé (1863–1928), ÿêèé ïіäïî-
ðÿäêîâóâàâñÿ êîìàíäóâàííþ Ïіâäåííî-Çàõіäíèì ôðîíòîì. Îñіäêîì 
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà áóâ Ëüâіâ.

Âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé  áëîê  — ñîþç äåðæàâ, óòâîðåíèé íà îñíîâі 
äîìîâëåíîñòåé òà óãîä ïðî ñïіëüíі äії ç ìåòîþ âèðіøåííÿ ïîëіòè÷íèõ, 
âіéñüêîâèõ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè åêîíîìі÷íèõ çàâäàíü. Íàïåðåäîäíі 
Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè áóëî ñôîðìîâàíî äâà ïðîòèáîð÷і áëîêè — Òðîїñòèé 
ñîþç, óòâîðåíèé ó 1879–1882 ðð. Íіìå÷÷èíîþ, Àâñòðî-Óãîðùèíîþ òà 
Іòàëієþ, і Àíòàíòà — «ñåðäå÷íà çãîäà» Ôðàíöії, Âåëèêîї Áðèòàíії òà Ðîñії 
íà ñïіâïðàöþ ó âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íіé ñôåðі, óêëàäåíà â 1904–1907 ðð.

Âîєííà ïîâñÿêäåííіñòü  — ùîäåííå, çâè÷íå æèòòÿ íàðîäó â ÷àñ âіéíè; 
ïîâñÿêäåííèé äîñâіä ëþäèíè íà ôðîíòі і â òèëó, óìîâè її æèòòÿ òà ïðàöі, 

çàíÿòòÿ, õàð÷îâèé ðàöіîí, êîëî é òåìè êîìóíіêàöії, äóìêè òà óÿâëåííÿ 
ïðî îòî÷óþ÷èé ñâіò, ïîäії âіéíè. Äëÿ ïîâñÿêäåííÿ ÷àñіâ âіéí і ðåâîëþöіé 
õàðàêòåðíі íåñòàáіëüíіñòü, çðîñòàííÿ ñóñïіëüíîãî òà ïñèõîëîãі÷íîãî 
íàïðóæåííÿ. Çàçâè÷àé âîєííèé ñòàí âïëèâàє íà âñі ñôåðè æèòòÿ ñóñïіëü-
ñòâà é ðåãіîíè, ïðîòèñòîÿííÿ ç âîðîãîì âіä÷óâàєòüñÿ íàâіòü ó âіääàëåíèõ 
âіä ôðîíòó ðàéîíàõ êðàїí, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó âіéíі.

Âîєííèé  êîìóíіçì — êîìïëåêñ åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ çàõîäіâ 
ðàäÿíñüêîї âëàäè íà òåðèòîðії Ðîñії òà іíøèõ ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáëіê ó 
1918–1921 ðð. Ïåðåäáà÷àâ çîñåðåäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, 
çåìëі, áàíêіâ, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó ó âëàñíîñòі äåðæàâè, íàöіîíàëіçàöіþ 
íå ëèøå âåëèêèõ, à é ñåðåäíіõ òà äðіáíèõ ïіäïðèєìñòâ. Ñóïðîâîäæóâàâñÿ 
ïîëіòèêîþ æîðñòîêîãî «÷åðâîíîãî òåðîðó» é ÷èñëåííèìè æåðòâàìè. 
Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî áóëî ìіëіòàðèçîâàíî, çàïðîâàäæåíî çàãàëüíó 
òðóäîâó ïîâèííіñòü, ïðèìóñîâå çàêðіïëåííÿ ðîáіòíèêіâ і ñëóæáîâöіâ çà 
ïіäïðèєìñòâàìè òà óñòàíîâàìè. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çäіéñíþâàëàñÿ 
ïîëіòèêà õëіáíîї ìîíîïîëії, êîíöåíòðàöіÿ â ðóêàõ äåðæàâè âñüîãî ðîçïî-
äіëó ïðîäîâîëüñòâà і ââåäåííÿ ïðîäðîçêëàäêè (ïðîäðîçâåðñòêè), òîáòî 
îáîâ’ÿçêîâîї çäà÷і ñåëÿíàìè âñіõ «ëèøêіâ» (ïîíàä âñòàíîâëåíі äåðæàâîþ 
íîðìè íà îñîáèñòі é ãîñïîäàðñüêі ïîòðåáè) ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
ïðîäóêòіâ. Â Óêðàїíі çàñòîñîâóâàâñÿ ç 1919 ð., õî÷à і â ìåíø æîðñòêіé 
ôîðìі. Òóò çàëèøàëîñÿ ÷èìàëî íåíàöіîíàëіçîâàíèõ ñåðåäíіõ і äðіáíèõ 
ïіäïðèєìñòâ, çáåðіãàâñÿ ãðîøîâèé îáіã, äіÿëà ñïîæèâ÷à êîîïåðàöіÿ.

Г
Ãàíäèçì — ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íå òà ðåëіãіéíî-ôіëîñîôñüêå â÷åííÿ, 

ðîçðîáëåíå Ì. Ãàíäі, ùî ñòàëî іäåîëîãієþ іíäіéñüêîãî íàöіîíàëüíî-
âèçâîëüíîãî ðóõó. Îñíîâíі ïðèíöèïè: äîñÿãíåííÿ íåçàëåæíîñòі Іíäії 
ìèðíèìè çàñîáàìè; áîðîòüáà ïіä êåðіâíèöòâîì Іíäіéñüêîãî íàöіîíàëü-
íîãî êîíãðåñó; äîñÿãíåííÿ çàãàëüíîãî ìèðó é óðåãóëþâàííÿ êîíôëіêòіâ 
øëÿõîì àðáіòðàæó; іäåàëіçàöіÿ ïàòðіàðõàëüíèõ âіäíîñèí, çàêëèêè äî 
âіäðîäæåííÿ ñіëüñüêîї ãðîìàäè, êóñòàðíèõ ðåìåñåë, çâåðíåííÿ äî ðåëі-
ãіéíèõ ïî÷óòòіâ.

Ãåíîöèä — ôіçè÷íå çíèùåííÿ (àáî íàâìèñíå ñòâîðåííÿ óìîâ, ÿêі ñïðè-
÷èíþþòü ïîâíå àáî ÷àñòêîâå âèìèðàííÿ) îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ çà ðàñî-
âèìè, íàöіîíàëüíèìè òà ðåëіãіéíèìè ìîòèâàìè, îäèí ç íàéòÿæ÷èõ 
çëî÷èíіâ ïðîòè ëþäñòâà. Ïîíÿòòÿ íàáóëî ìіæíàðîäíî-ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ 
ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè, êîëè 9 ãðóäíÿ 1948 ð. Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ 
ÎÎÍ óõâàëèëà êîíâåíöіþ «Ïðî çàïîáіãàííÿ çëî÷èíîâі ãåíîöèäó і ïîêà-
ðàííÿ çà íüîãî». 

Ãåîïîëіòèêà — âèçíà÷åííÿ äåðæàâíèõ àáî íàöіîíàëüíèõ ïîëіòè÷íèõ 
öіëåé âіäïîâіäíî äî ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ (ðîçòàøóâàííÿ, âåëè÷èíè 



Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (âåðåñåíü 1939 ð. — òðàâåíü 1940 ð.), êîëè Ôðàíöіÿ 
òà Âåëèêà Áðèòàíіÿ, õî÷à é îãîëîñèëè âіéíó Íіìå÷÷èíі, íå âåëè àêòèâíèõ 

òåðèòîðії, êëіìàòè÷íèõ óìîâ, íàÿâíîñòі/âіäñóòíîñòі é îáñÿãіâ ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñіâ, ãóñòîòè íàñåëåííÿ).

Ãåòî — ÷àñòèíà ìіñòà, ïðèçíà÷åíà äëÿ іçîëüîâàíîãî ïðîæèâàííÿ 
єâðåїâ ó ïîєäíàííі ç îáìåæåíèì ïðàâîì íà ïåðåñóâàííÿ ðåøòîþ ìіñüêîãî 
ïðîñòîðó. Íèíі ïîíÿòòÿ âæèâàþòü ó øèðøîìó, ïåðåâàæíî íåãàòèâíîìó 
çíà÷åííі, íàçèâàþ÷è òàê ðàéîíè êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ ñîöіàëüíî-
ìàðãіíàëіçîâàíèõ ãðóï (åòíі÷íèõ ìåíøèí, ïðåäñòàâíèêіâ ïåâíèõ ðàñîâèõ 
÷è ðåëіãіéíèõ ãðóï, ñîöіàëüíî-íåçàõèùåíèõ âåðñòâ).

Ãîëîäîìîð — òåðîð ãîëîäîì, êàðàëüíî-ðåïðåñèâíà àêöіÿ 1932–
1933 ðð. ïðîòè óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, çäіéñíåíà â ïðîöåñі óòâåðäæåííÿ ñîöі-
àëіñòè÷íîãî ñåêòîðà åêîíîìіêè â ÑÐÑÐ, ïіäïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüñòâà 
ïàðòіéíî-äåðæàâíèì îðãàíàì âëàäè і âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè É. Ñòàëіíà. 
Éîìó ïåðåäóâàëè íàñèëüíèöüêà êîëåêòèâіçàöіÿ ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ðîçêóðêóëåííÿ ñåëÿí, õëіáîçàãîòіâåëüíі êàìïàíії, ìàñîâèé òåðîð íà ñåëі. 
Ñïðÿìîâàíіñòü Ãîëîäîìîðó íà óïîêîðåííÿ óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, íà 
çíèùåííÿ â ÓÑÐÐ ñàìîñòіéíèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ÿê ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íîї ïіäâàëèíè òîãî÷àñíîї óêðàїíñüêîї íàöії äàє ïіäñòàâè ââàæàòè 
éîãî ãåíîöèäîì óêðàїíñüêîãî íàðîäó. 

Ãîëîêîñò (ãðåö. Ολîκαυστον; àíãë. holocaust — âñåñïàëåííÿ, âèíè-
ùåííÿ) — ãåíîöèä (òîáòî âèíèùåííÿ çà ðàñîâèìè, íàöіîíàëüíèìè, ðåëі-
ãіéíèìè îçíàêàìè) єâðåїâ, çäіéñíåíèé íàöèñòñüêèì ðåæèìîì Íіìå÷÷èíè 
ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè íà îêóïîâàíіé òåðèòîðії Єâðîïè (êðіì Äàíії 
òà Іòàëії) øëÿõîì îðãàíіçîâàíèõ ïîãðîìіâ і ìàñîâèõ ðîçñòðіëіâ, ñòâîðåííÿ 
ãåòî, êîíöåíòðàöіéíèõ òðóäîâèõ òàáîðіâ, òàáîðіâ ñìåðòі. Áóëî çíèùåíî 
áëèçüêî 6 ìëí îñіá єâðåéñüêîї íàöіîíàëüíîñòі (1,5 ìëí ç íèõ áóëè äіòè). 
Çàãèíóëî ìàéæå âñå єâðåéñüêå íàñåëåííÿ Ïîëüùі (3 ìëí). Â Óêðàїíі 
æåðòâàìè Ãîëîêîñòó ñòàëè 1,5–1,6 ìëí îñіá. Óïåðøå òåðìіí «Ãîëîêîñò» 
âèêîðèñòàâ ó 1950-õ ðîêàõ êîëèøíіé â’ÿçåíü Àóøâіöó é ìàéáóòíіé 
ëàóðåàò Íîáåëіâñüêîї ïðåìії ìèðó ïèñüìåííèê Åëі Âіçåëü ÿê ñèìâîë 
ãàçîâèõ êàìåð і êðåìàòîðіїâ, òàáîðіâ çíèùåííÿ. Ó ñó÷àñíіé іçðàїëüñüêіé 
òà ôðàíöóçüêіé іñòîðіîãðàôії ÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí «Øîà»  
(ç іâ    ðèòó — ëèõî, ðóéíóâàííÿ, êàòàñòðîôà).

Д
Äâîâëàääÿ (äіàðõіÿ) — ôîðìà ïðàâëіííÿ, êîëè â îäíіé êðàїíі ñïіâіñ-

íóþòü äâі ñèñòåìè âëàäè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêèõ ïåðåïëіòàþòüñÿ. Äâîâëàääÿ 
ìîæå âèíèêíóòè âíàñëіäîê ïîëіòè÷íîãî êîìïðîìіñó àáî ÿê ðåçóëüòàò 
ïîëіòè÷íîãî ÷è âіéñüêîâîãî êîíôëіêòó. Ó Ðîñії âîíî ñòàëî íàñëіäêîì 
Ëþòíåâîї ðåâîëþöії 1917 ð.: ç îäíîãî áîêó, äіÿâ Òèì÷àñîâèé óðÿä òà éîãî 
êîìіñàðè â ãóáåðíіÿõ і ïîâіòàõ, à ç äðóãîãî — îðãàíè âëàäè, óòâîðåíі íà 
áàçі ðàä ðîáіòíè÷èõ, ñîëäàòñüêèõ òà ñåëÿíñüêèõ äåïóòàòіâ àáî çîðієíòî-

âàíі íà íèõ. Іñíóâàëî äî ëèïíåâîї (1917 ð.) ïîëіòè÷íîї êðèçè, ïіñëÿ ÿêîї 
âëàäà çàëèøèëàñÿ â ðóêàõ òіëüêè Òèì÷àñîâîãî óðÿäó íà ÷îëі ç Îëåêñàí-
äðîì Êåðåíñüêèì. 

Äåïîðòàöіÿ — ïðèìóñîâå ïåðåñåëåííÿ, âèãíàííÿ ÷è âèñåëåííÿ ç 
ïîñòіéíîãî ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî ç äåðæàâè îêðåìèõ îñіá, ñóñïіëüíèõ 
ãðóï ÷è íàðîäіâ. Óïåðøå öåé òåðìіí ç’ÿâèâñÿ â êàðíîìó çàêîíîäàâñòâі 
Ôðàíöії íàïðèêіíöі XVIII ñò. (òàê çâàíèé çàêîí ïðî ïіäîçðіëèõ 1791 ð.). 
Ó ÑÐÑÐ äåïîðòàöії âèêîðèñòîâóâàëè ÿê іíñòðóìåíò äåìîãðàôі÷íîї, ñîöі-
àëüíîї і íàöіîíàëüíîї ïîëіòèêè.

Äåðæàâíèé ïåðåâîðîò  — çìіíà âëàäè â äåðæàâі, çäіéñíåíà ïîçà 
çàêîíîì çäåáіëüøîãî íàñèëüíèöüêè, ðåçóëüòàò çìîâè ïîëіòèêіâ àáî çàêî-
ëîòó âіéñüêîâèõ. Óíàñëіäîê âëàäó çäîáóâàє ïîëіòè÷íà ãðóïà, ÿêà ïåðåáó-
âàëà â ïðèõîâàíіé àáî âіäêðèòіé îïîçèöії äî çàêîííîї âëàäè é íå ìàëà 
øèðîêîї ñóñïіëüíîї ïіäòðèìêè. Ïîêàçîâèì ïðèêëàäîì є áіëüøîâèöüêèé 
Æîâòíåâèé ïåðåâîðîò 25–26 æîâòíÿ (7–8 ëèñòîïàäà) 1917 ð., êîëè êåðіâ-
íèêè Ðîñіéñüêîї ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íîї ðîáіòíè÷îї ïàðòії (áіëüøîâèêіâ) íà 
÷îëі ç Â. Óëüÿíîâèì (Ëåíіíèì), çàëó÷èâøè ÷åðâîíîãâàðäіéöіâ і ïіäáó-
ðèâøè ÷àñòèíó ìàòðîñіâ Áàëòіéñüêîãî ôëîòó, çàõîïèëè Çèìîâèé ïàëàö — 
ðåçèäåíöіþ Òèì÷àñîâîãî óðÿäó Ðîñіéñüêîї ðåñïóáëіêè. Ñàìі áіëüøîâèêè 
öåé ïåðåâîðîò çãîäîì íàçâàëè Âåëèêîþ Æîâòíåâîþ ñîöіàëіñòè÷íîþ ðåâî-
ëþöієþ. 

Äåðæàâíèé òåðîð  (ëàò. terror — ñòðàõ, æàõ) — íåïðèõîâàíå íàñèëëÿ 
äåðæàíèõ ñèëîâèõ ñòðóêòóð і îêðåìèõ ïðåäñòàâíèêіâ âëàäè íàä íàñå-
ëåííÿì ç ìåòîþ ïðèäóøåííÿ ñïðîá ÷è íàìіðіâ ÷èíèòè îïіð ðåàëіçàöії 
îáðàíîї âëàäîþ ïîëіòèêè. Äåðæàâíèé òåðîð ìîæå áóòè âíóòðіøíіì (ïðîòè 
îêðåìèõ îñіá і ãðóï ñïіâãðîìàäÿí) і çîâíіøíіì (ïðîòè ïîëіòè÷íèõ 
åìіãðàíòіâ àáî ãðîìàäÿí іíøîї êðàїíè, ïîëіòè÷íó ïîçèöіþ àáî äіÿëüíіñòü 
ÿêèõ ââàæàþòü çàãðîçîþ äëÿ äåðæàâè). Íà òåðèòîðії êîëèøíüîї Ðîñіé-
ñüêîї іìïåðії â 1917–1921 ðð. äî òåðîðó ÿê іíñòðóìåíòó óòðèìàííÿ âëàäè 
âäàâàëèñÿ ÿê áіëüøîâèêè («÷åðâîíèé òåðîð»), òàê і ïðèõèëüíèêè ïîâà-
ëåíîãî öàðñüêîãî і Òèì÷àñîâîãî óðÿäó («áіëèé òåðîð»). Áіëüøîâèöüêèé 
òåðîð áóâ ÷àñòèíîþ íå òіëüêè ïîëіòè÷íîї ïðàêòèêè, à é ñâіòîãëÿäíîþ і 
çàêîíîäàâ÷îþ ïîçèöієþ, ïðî ùî ñâіä÷èëà óõâàëåíà 5 âåðåñíÿ 1918 ð. 
ïîñòàíîâà ÐÍÊ ÐÑÔÐÐ «Ïðî ÷åðâîíèé òåðîð».

«Äèâíà âіéíà»  («ñèäÿ÷à âіéíà») — îáðàçíà íàçâà ïî÷àòêîâîãî ïåðіîäó 

áîéîâèõ äіé íà Çàõіäíîìó ôðîíòі. Ïðîòèáîð÷і ñòîðîíè íà ôðàíöóçüêî-
íіìåöüêîìó êîðäîíі ïðîâàäèëè ëèøå áîї ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ, ïåðåâàæíî 
ïåðåáóâàþ÷è ïіä çàõèñòîì îáîðîííèõ ëіíіé Ìàæèíî і Çіґôðіäà. Íіìåöüêå 
êîìàíäóâàííÿ ñêîðèñòàëîñÿ «äèâíîþ âіéíîþ» ÿê ñòðàòåãі÷íîþ ïàóçîþ 



äëÿ çàõîïëåííÿ Ïîëüùі, îêóïàöії Äàíії òà Íîðâåãії, à òàêîæ äëÿ ïіäãî-
òîâêè íàñòóïó íà Ôðàíöіþ. Íàçâà «äèâíà âіéíà» ç’âèëàñÿ â 1939 ð.  
ó ïóáëіêàöіÿõ ôðàíöóçüêîãî æóðíàëіñòà Ðîëàíà Äîðæåëåñà.

Äèðåêòèâíà  åêîíîìіêà  — ãîñïîäàðñüêà ñèñòåìà, ñóá’єêòè ÿêîї — 
ïіäïðèєìñòâà, ãîñïîäàðñüêі îá’єäíàííÿ, óñòàíîâè òîùî — âèðîáëÿþòü і 
âèêîðèñòîâóþòü ðåñóðñè âіäïîâіäíî äî çîáîâ’ÿçóþ÷èõ ïðèïèñіâ (äèðåê- 
òèâ) öåíòðàëüíèõ âëàäíèõ ñòðóêòóð. Äèðåêòèâíà åêîíîìіêà іñíóâàëà  
ó äâîõ ôîðìàõ: ÿê äèðåêòèâíî-ðîçïîäіëü÷à (ïëàíîâà) — ó äåðæàâàõ, äå 
ïàíóâàëà êîìóíіñòè÷íà іäåîëîãіÿ, і ÿê êîðïîðàòèâíà — ó äåðæàâàõ  
ç ôàøèñòñüêèì і íàöèñòñüêèì ðåæèìàìè. Ó ÑÐÑÐ äèðåêòèâíå ïëàíó-
âàííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïîêàçíèêіâ ðîçâèòêó äåðæàâè çäіéñíþâà-
ëîñÿ çà ï’ÿòèðі÷êàìè. 

Äîáðî÷èííіñòü  (áëàãîäіéíèöòâî,  õàðèòàòèâíіñòü) — çðîáëåíå 
äîáðî; êîðèñíèé â÷èíîê (ó øèðîêîìó çíà÷åííі); áåçêîðèñëèâå íàäàííÿ 
äîïîìîãè òèì, õòî ïîòðåáóє (ó âóçüêîìó çíà÷åííі). Íàé÷àñòіøå òåðìіí 
«äîáðî÷èííіñòü» âæèâàþòü, êîëè éäåòüñÿ ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè çíåäî-
ëåíèì і ìàòåðіàëüíî íåçàáåçïå÷åíèì îñîáàì, ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñіì’ÿì. 
Äîáðî÷èíöÿìè (áëàãîäіéíèêàìè) ìîæóòü áóòè ÿê ïðèâàòíі îñîáè, òàê і 
îðãàíіçàöії (ÿê-îò, áëàãîäіéíі ôîíäè) òà äåðæàâà. Äîáðî÷èííіñòü ìàє 
ãëèáîêó іñòîðè÷íó òðàäèöіþ, çîêðåìà ïîâ’ÿçàíó ç äіÿëüíіñòþ Öåðêâè. 
Ñïåöіàëüíі æ äîáðî÷èííі îðãàíіçàöії ïî÷àëè âèíèêàòè â ñåðåäèíі ÕІÕ ñò. 
Ó 1863 ð. â Æåíåâі çàñíîâàíî Ìіæíàðîäíèé êîìіòåò ×åðâîíîãî Õðåñòà, 
ÿêèé íàäàâàâ äîïîìîãó âіéñüêîâîïîëîíåíèì і ïîðàíåíèì ïіä ÷àñ áîéîâèõ 
äіé. Âіäîìîþ â Єâðîïі áëàãîäіéíîþ îðãàíіçàöієþ ñòàëà é Àðìіÿ ñïàñіííÿ 
(àíãë. Salvation Army), çàñíîâàíà â Ëîíäîíі â 1865 ð. 

«Äîâãå»  ÕІÕ ñòîëіòòÿ  — ïåðіîä â іñòîðії Єâðîïè âіä Ôðàíöóçüêîї 
ðåâîëþöії (1789 ð.) äî Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (1914 ð.), äëÿ ÿêîãî áóëî 
õàðàêòåðíèì óòâåðäæåííÿ ñâîáîäè і äåìîêðàòії, ôîðìóâàííÿ ðèíêîâîї 
åêîíîìіêè é іíäóñòðіàëüíîãî ñóñïіëüñòâà, ïîÿâà ñó÷àñíèõ íàöіé ïîïðè 
ïàíóâàííÿ іìïåðіé. Öåé òåðìіí óïåðøå âæèâ áðèòàíñüêèé іñòîðèê Åðіê 
Ãîáñáàóì, ñêîðèñòàâøèñü êîíöåïöієþ Ôåðíàíà Áðîäåëÿ ïðî «äîâãå 
ÕVI ñò.». Ãîáñáàóì êîðèñòóâàâñÿ òàêîæ òåðìіíîì «êîðîòêå ÕÕ ñò.» äëÿ 
ïîçíà÷åííÿ ïåðіîäó âіä Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (1914 ð.) äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ 
(1991 ð.). 

Äðóãèé ôðîíò — âîєííі äії ÑØÀ, Âåëèêîї Áðèòàíії òà їõíіõ ñîþç-
íèêіâ ïðîòè Íіìå÷÷èíè â Çàõіäíіé Єâðîïі ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè; 
óòâîðåíèé 6 ÷åðâíÿ 1944 ð. ó ðåçóëüòàòі âèñàäêè â Íîðìàíäії (Ïіâíі÷íà 
Ôðàíöіÿ) ìàñøòàáíèõ ìîðñüêèõ і ïîâіòðÿíèõ äåñàíòіâ. Ãîëîâíîêîìàíäó-
âà÷åì ñîþçíèöüêèõ âіéñüê ó Єâðîïі áóâ àìåðèêàíñüêèé ãåíåðàë Ä. Åéçåí-
õàóåð. Óïåðøå ïèòàííÿ ïðî ïîòðåáó âіäêðèòòÿ Äðóãîãî ôðîíòó ïîðóøèâ 
É. Ñòàëіí ó ëèñòі äî Â. ×åð÷іëëÿ â ëèïíі 1941 ð.

Е
Åâàêóàöіÿ (ëàò. evacuatio — ñïîðîæíÿòè) — îðãàíіçîâàíå âèâåçåííÿ 

ëþäåé, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé ç ìіñöåâîñòі, ùî 
ïåðåáóâàє ïіä çàãðîçîþ íàïàäó âîðîãà àáî ñòèõіéíîãî ëèõà; ïåðåìіùåííÿ 
ïîðàíåíèõ, õâîðèõ, ïîëîíåíèõ, òðîôåїâ, à òàêîæ іíøîãî ìàéíà â òèë; 
âіäâåäåííÿ âіéñüê ç ðàéîíіâ, çàéíÿòèõ ðàíіøå.

Ж
Æåðòâè âіéíè — îñîáè, ÿêі çàãèíóëè àáî ïîñòðàæäàëè ïіä ÷àñ і 

âíàñëіäîê âîєííèõ äіé, їõíüîãî ïðÿìîãî ÷è îïîñåðåäêîâàíîãî âïëèâó.  
Ó øèðîêîìó ðîçóìіííі äî æåðòâ âіéíè, îêðіì çàãèáëèõ, ïîðàíåíèõ, 
äåïîðòîâàíèõ òà іíòåðíîâàíèõ, çàðàõîâóþòü áіæåíöіâ òà åâàêóéîâàíèõ,  
à іíîäі áåðóòü äî óâàãè é íåïðÿìі äåìîãðàôі÷íі âòðàòè (íåíàðîäæåíèõ  
ó ðåçóëüòàòі âïëèâó âîєííîãî ÷àñó íà äåìîãðàôіþ). Ïðàêòè÷íî âñå íàñå-
ëåííÿ Óêðàїíè ïåðіîäó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè áóëî æåðòâàìè âіéíè. Âîíî 
ïîòðàïèëî â çîíè íіìåöüêîї, óãîðñüêîї ÷è ðóìóíñüêîї îêóïàöії; ïîëè-
øèëî ìåæі ÓÐÑÐ ÿê åâàêóéîâàíі ÷è áіæåíöі; âñòóïèëî äî ñêëàäó ðіçíèõ 
àðìіé і âіéñüêîâèõ ôîðìóâàíü, äå çà ðîêè âіéíè ìàéæå âñі âîÿêè áóëè 
ïîðàíåíі, óðàæåíі õâîðîáàìè, ïðîéøëè ÷åðåç ïîëîí; ïîòðàïèëî äî êîíö-
òàáîðіâ (ðàäÿíñüêèõ і íіìåöüêèõ) ÷è âèÿâèëîñÿ ñèëîìіöü äåïîðòîâàíèì.

З

I

Çàêåðçîííÿ  — ïóáëіöèñòè÷íà íàçâà íàéçàõіäíіøèõ óêðàїíñüêèõ 
òåðåíіâ (Ëåìêіâùèíè, Íàäñÿííÿ, Õîëìùèíè, Ïіäëÿøøÿ), ÿêі ïåðåä 
Äðóãîþ ñâіòîâîþ âіéíîþ çà íіìåöüêî-ðàäÿíñüêèì äîãîâîðîì âіä 
28 âåðåñíÿ 1939 ð. âіäіéøëè äî íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè, à ïіñëÿ âіéíè 
çãіäíî ç ðàäÿíñüêî-ïîëüñüêèì äîãîâîðîì âіä 16 ñåðïíÿ 1945 ð. — äî 
Ïîëüùі (19 òèñ. êâ. êì, 1,5 ìëí æèòåëіâ, ïåðåâàæíî óêðàїíöіâ). Íàçâà 
ïîõîäèòü âіä òàê çâàíîї ëіíії Êåðçîíà — óìîâíîї äåìàðêàöіéíîї ëіíії, 
çàïðîïîíîâàíîї Äæîðäæåì Êåðçîíîì, áðèòàíñüêèì ìіíіñòðîì çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ, ÿê ìîæëèâèé êîðäîí ïåðåìèð’ÿ ó âіéíі ìіæ áіëüøî-
âèöüêîþ Ðîñієþ і Ïîëüñüêîþ Ðåñïóá ëіêîþ ïіä ÷àñ ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêîї 
âіéíè 1920–1921 ðð.

Іíäóñòðіàëüíå ñóñïіëüñòâî — ñóñïіëüñòâî, ó ÿêîìó êëþ÷îâèì є 
ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî, äå ñêëàëàñÿ ðîçâèíóòà ñèñòåìà ïîäіëó ïðàöі çà 
âóçüêîї ñïåöіàëіçàöії âèðîáíèêіâ, ïåðåâàæàє ìåõàíіçîâàíå é àâòîìàòèçî-
âàíå âèðîáíèöòâî, îïåðòå íà òåõíі÷íі âèíàõîäè é íàóêîâі âіäêðèòòÿ, 
ðîçãîðíóòî ìàñîâå âèðîáíèöòâî òîâàðіâ øèðîêîãî âæèòêó, òðèâàþòü 
ïðîöåñè óðáàíіçàöії òà äåìîêðàòèçàöії.



Іíòåãðàëüíèé íàöіîíàëіçì — іäåîëîãіÿ òà ïîëіòè÷íèé ðóõ, ÿêèé 
âèíèê і íàáóâ ïîøèðåííÿ â ïåðøіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. Éîãî áàçîâèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè â ìіæâîєííèé ïåðіîä áóëè: âïåâíåíіñòü ó òîìó, ùî íàöіÿ є 
íàéâèùîþ öіííіñòþ, ÿêіé ìàþòü ïіäïîðÿäêîâóâàòèñÿ âñі іíøі öіííîñòі òà 

  їîí÷іíàãðî ,іòñîíåíäіðîïñ їîí÷іãîëîіá îä ÿіöÿëåïà ;âіäіâèäíі èñåðåòíі
єäíîñòі, ìіñòè÷íîãî äóõó íàöії; іððàöіîíàëіçì, ïіäïîðÿäêóâàííÿ äóìêè 
«іíòóїòèâíî ïðàâèëüíèì» åìîöіÿì; êóëüò õàðèçìàòè÷íîãî ëіäåðà-âîæäÿ 
òà íàöіîíàëüíîї åëіòè ÿê óîñîáëåííÿ «âîëі íàöії»; êóëüò äії, âіéíè òà 
íàñèëüñòâà ÿê âèðàæåííÿ «âèùîї áіîëîãі÷íîї æèòòєçäàòíîñòі» íàöії. 
Óêðàїíñüêèé âàðіàíò іíòåãðàëüíîãî íàöіîíàëіçìó âіäîáðàæåíèé ó ïðàöÿõ 
Ä. Äîíöîâà (ÿê-îò, «Íàöіîíàëіçì» 1926 ð.) òà іí. Ó 1929 ð. óêðàїíñüêі  
ðàäèêàëüíî-íàöіîíàëіñòè÷íі îðãàíіçàöії íà çàñàäàõ іíòåãðàëüíîãî íàöіî-
íàëіçìó îá’єäíàëèñÿ â Îðãàíіçàöіþ óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëіñòіâ (ÎÓÍ).

Іíòåðâåíöіÿ (ëàò. interventio — âòðó÷àííÿ) — çáðîéíå, åêîíîìі÷íå, 
ïîëіòè÷íå, äèïëîìàòè÷íå âòðó÷àííÿ îäíієї ÷è êіëüêîõ äåðæàâ ó âíóòðіøíі 
ñïðàâè іíøîї äåðæàâè, ùî ïîðóøóє її ñóâåðåíіòåò. Áóâàє âіäêðèòîþ (âòîð-
ãíåííÿ çáðîéíèõ ñèë íà ÷óæó òåðèòîðіþ) àáî ïðèõîâàíîþ (ôіíàíñóâàííÿ 
àíòèóðÿäîâèõ ãðóï, îðãàíіçàöіÿ âñåðåäèíі êðàїíè ãðîìàäÿíñüêîї âіéíè, 
äèâåðñіé, іíôîðìàöіéíîї âіéíè). Çáðîéíó іíòåðâåíöіþ ðîçãëÿäàþòü ÿê 
àãðåñіþ — ïðîòèïðàâíå, ïðÿìå ÷è îïîñåðåäêîâàíå çàñòîñóâàííÿ ñèëè, ùî 
çàãðîæóє òåðèòîðіàëüíіé öіëіñíîñòі òà ïîëіòè÷íіé íåçàëåæíîñòі äåðæàâè.

К
Êàïіòóëÿöіÿ (ëàò. capitulum, capitulare — ñòàòòÿ çàêîíó, äîìîâëÿòèñÿ 

íà ïåâíèõ óìîâàõ) — óãîäà ïіä ÷àñ âіéíè, çà ÿêîþ äåðæàâà âèçíàє ñåáå 
ïåðåìîæåíîþ і ïðèïèíÿє çáðîéíó áîðîòüáó (âèõîäèòü ç âіéíè). Êàïіòó-
ëþâàòè — îçíà÷àє çäàòè âîðîæèì çáðîéíèì ñèëàì êîíêðåòíі ïіäðîçäіëè 
âіéñüê, ìіñòà àáî òåðèòîðії. Ãåíóåçüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàêîíè і çâè÷àї 
âіéíè 1899 ð. ïåðåäáà÷àëà, ùî óìîâè êàïіòóëÿöії âèðîáëÿþòü ïðîòèáîð÷і 
ñòîðîíè ïіä ÷àñ ïåðåìîâèí і ùî âîíè ïîâèííі âіäïîâіäàòè ïðàâèëàì 
âіéñüêîâîї ÷åñòі.

Êåéíñіàíñòâî — òåîðіÿ áðèòàíñüêîãî åêîíîìіñòà Äæîíà Êåéíñà (1883–
1946) ïðî íåîáõіäíіñòü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè. Êåéíñ 
óâàæàâ, ùî çðіëà êàïіòàëіñòè÷íà åêîíîìіêà íå çîðієíòîâàíà íà àâòîìà-
òè÷íå äîñÿãíåííÿ åêîíîìі÷íîї ðіâíîâàãè, òîìó її íåîáõіäíî ðåãóëþâàòè 
çà äîïîìîãîþ äåðæàâíîãî âòðó÷àííÿ: çáіëüøóâàòè âèäàòêè íà ñîöіàëüíі 
âèïëàòè (ïåíñії, ñòèïåíäії, äîïîìîãè) і ñòèìóëþâàòè çðîñòàííÿ çàðîáіòíîї 
ïëàòè, ðîçøèðþâàòè äåðæàâíèé ñåêòîð åêîíîìіêè; çðîñòàííÿ äîõîäіâ 
ïðèâåäå äî çðîñòàííÿ êóïіâåëüíîї ñïðîìîæíîñòі, à âіäòàê ïîïèòó, і ñòèìó-
ëþâàòèìå áåçïåðåáіéíó äіþ ðèíêîâèõ ìåõàíіçìіâ; äåðæàâà ïîâèííà çàñî-
áàìè çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ïіäòðèìóâàòè áàëàíñ іíòåðåñіâ âëàñ-

íèêіâ òà ïðàöіâíèêіâ і ïîñëàáëþâàòè ãîñòðîòó ñîöіàëüíèõ êîíôëіêòіâ. 
Ñóòíіñòü êåéíñіàíñüêîї ðåâîëþöії ïîëÿãàëà ó âіäìîâі âіä òåçè ïðî àâòîìà-
òè÷íå âñòàíîâëåííÿ ðіâíîâàãè ïîïèòó òà ïðîïîçèöії; ïîãëÿäó íà íàöіî-
íàëüíèé äîõіä ÿê íà ïîñòіéíó âåëè÷èíó ïðè ïåâíîìó åêîíîìі÷íîìó ïîòåí-
öіàëі êðàїíè; ïåðåêîíàííі ïðî íåéòðàëüíèé õàðàêòåð ãðîøåé ñòîñîâíî 
åêîíîìі÷íèõ ïðîöåñіâ, õàðàêòåðíèõ äëÿ íåîêëàñè÷íîї åêîíîìі÷íîї òåîðії.

Êîëàáîðàöіîíіçì (ôðàíö. collaboration — ñïіâïðàöÿ) — äîáðîâіëüíà 
ñïіâïðàöÿ (íà ïðîòèâàãó âèìóøåíіé ïðàöі) îêðåìèõ ãðóï ÷è ïðîøàðêіâ 
íàñåëåííÿ îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé ç îêóïàíòàìè. Ðîçðіçíÿþòü ïîáóòîâèé, 
àäìіíіñòðàòèâíèé, åêîíîìі÷íèé, âіéñüêîâèé, ïîëіòè÷íèé (âіéñüêîâî-ïîëі-
òè÷íèé) âèäè êîëàáîðàöіîíіçìó. Іíêîëè ðîçìåæîâóþòü âëàñíå êîëàáîðà-
öіîíіçì, ÿêèé ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íîї óãîäè ç îêóïàíòîì (ÿê 
áóëî ç ðåæèìîì Âіøі ó Ôðàíöії), і «êîîïåðóâàííÿ» (àíãë. cooperation)  
ç îêóïàöіéíîþ âëàäîþ â öèâіëüíèõ ãàëóçÿõ òà «ñïіëüíå âåäåííÿ âіéíè» 
(àíãë. co-belligerence) íà áîöі îêóïàíòà. Ó ðîêè Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè 
äåðæàâè-àãðåñîðêè (ïåðåäóñіì Íіìå÷÷èíà) àêòèâíî ñïîíóêàëè ãðîìàäÿí 
îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé äî ñïіâïðàöі. Ïіñëÿ óãîäè ïðî ñïіâïðàöþ ç ôðàí-
öóçüêèì óðÿäîì ìàðøàëà À. Ô. Ïåòåíà (1940 ð.) ãіòëåðіâöі óðіçíîìàíіò-
íþâàëè ìåòîäè íàñàäæåííÿ êîëàáîðàöіîíіçìó. Çîêðåìà, ñïèðàëèñÿ íà 
äîâîєííі ïðàâі ðóõè (ôàøèñòñüêі é íàöèñòñüêі ïàðòії), ÷àñòêîâî ïðîìèñ-
ëîâі êîëà, çàöіêàâëåíі â íіìåöüêèõ âіéñüêîâèõ çàìîâëåííÿõ, åòíі÷íèõ 
íіìöіâ íà çàâîéîâàíèõ òåðèòîðіÿõ («ôîëüêñäîé÷іâ»), âіéñüêîâîïîëî-
íåíèõ, àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè ñîöіàëüíі é íàöіîíàëüíі ïðîòèðі÷÷ÿ, 
ñòâîðþâàëè íàïіâçàëåæíі âіä Íіìå÷÷èíè (÷è öіëêîì ìàðіîíåòêîâі) 
ðåæèìè (ÿê-îò, ó Ôðàíöії, Íîðâåãії, Ãðåöії), ôîðìàëüíî íåçàëåæíі «íàöіî-
íàëüíі» äåðæàâè (íàïðèêëàä, ó Õîðâàòії, Ñëîâà÷÷èíі), óðÿäè (ó Ñåðáії) 
àáî ìіñöåâі àäìіíіñòðàöії, ÿêі ñâîєþ ÷åðãîþ íàäàâàëè ìàòåðіàëüíі òà 
ëþäñüêі ðåñóðñè âëàñíèõ êðàїí äëÿ âèêîðèñòàííÿ àãðåñîðîì.

Êîëåêòèâіçàöіÿ — ó ÑÐÑÐ ìàñîâå ïðèìóñîâå (іç çàñòîñóâàííÿì 
êàðàëüíî-ðåïðåñèâíèõ çàõîäіâ) îá’єäíàííÿ ñåëÿí ó âåëèêі êîëåêòèâíі 
ãîñïîäàðñòâà — êîëãîñïè ç ôîðìàëüíèì çáåðåæåííÿì çà íèìè ïðàâà áóòè 
ñïіââëàñíèêàìè çàñîáіâ âèðîáíèöòâà, à ôàêòè÷íî ïåðåòâîðåííÿì 
êîëèøíіõ ïðèâàòíèõ òîâàðîâèðîáíèêіâ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії 
íà äàðìîâó, îáìåæåíó â ïðàâàõ, íàéìàíó ðîáî÷ó ñèëó. Êåðіâíèöòâî 
êîëãîñïó (ãîëîâó, ïðàâëіííÿ) ôîðìàëüíî îáèðàëè íà çàãàëüíèõ çáîðàõ, 
îäíàê ôàêòè÷íî ïðèçíà÷àëè â ðàéîííèõ àáî îáëàñíèõ êîìіòåòàõ ÂÊÏ(á). 
Êîëãîñïè áóëè çîáîâ’ÿçàíі âèêîíóâàòè ïëàíè çàãîòіâëі ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîї ïðîäóêöії, à ç ñåëÿíàìè ðîçðàõîâóâàëèñÿ çàëèøêàìè ç óðàõóâàííÿì 
âіäïðàöüîâàíèõ òðóäîäíіâ. 

Êîìóíіçì (ëàò. communis — ñïіëüíèé, çàãàëüíèé) — 1) ïîëіòè÷íà 
іäåîëîãіÿ, çîðієíòîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêі ìàþòü 



çàáåçïå÷èòè ñîöіàëüíó ðіâíіñòü і äîáðîáóò óñіõ ÷ëåíіâ ñóñïіëüñòâà ÷åðåç 
ëіêâіäàöіþ ïðèâàòíîї âëàñíîñòі, ñïðàâåäëèâèé ðîçïîäіë ìàòåðіàëüíèõ 
áëàã, óñóñïіëüíåííÿ çàñîáіâ âèðîáíèöòâà, âèêîðіíåííÿ ðåëіãії, íіâåëþ-
âàííÿ íàöіîíàëüíèõ âіäìіííîñòåé, óðåøòі-ðåøò âіäìèðàííÿ äåðæàâè ÿê 
іíñòðóìåíòó ïðèìóñó é âèçèñêó ëþäèíè; 2) â÷åííÿ ïðî îñîáëèâó 
ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íó ôîðìàöіþ — êîìóíіñòè÷íå ñóñïіëüñòâî, ÿêå ìàëî 
ïðèéòè íà çìіíó êàïіòàëіçìîâі ÿê çàêîíîìіðíèé íàñëіäîê іñòîðè÷íîãî 
ïðîöåñó. Óìîâîþ ïåðåòâîðåííÿ ñóñïіëüñòâà íà êîìóíіñòè÷íèõ çàñàäàõ 
ìàëà ñòàòè íåïðèìèðåííà êëàñîâà áîðîòüáà, ñîöіàëіñòè÷íà ðåâîëþöіÿ і 
âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè ïðîëåòàðіàòó, à ñîöіàëüíі âіäíîñèíè áóäóâàòèñÿ 
ñïî÷àòêó çà ïðèíöèïîì «âіä êîæíîãî — çà çäіáíîñòÿìè, êîæíîìó — çà 
ïðàöåþ», à çãîäîì «âіä êîæíîãî — çà çäіáíîñòÿìè, êîæíîìó — çà ïîòðå-
áàìè». ßê іäåîëîãіÿ êîìóíіçì âèíèê ó ñåðåäèíі XIX ñò., éîãî çàñíîâíè-
êàìè áóëè íіìåöüêі ìèñëèòåëі Êàðë Ìàðêñ і Ôðіäðіõ Åíãåëüñ. Ñïðîáè 
âòіëèòè êîìóíіñòè÷íі ãàñëà íà ïðàêòèöі â ÕÕ ñò. (ÿê-îò ó ÑÐÑÐ ïіä êåðіâ-
íèöòâîì áіëüøîâèêіâ) ïðèçâåëè äî òîòàëüíîãî íàñèëüñòâà і ìàñîâèõ 
ðåïðåñіé, æåðòâàìè ÿêèõ ñòàëè äåñÿòêè ìіëüéîíіâ ëþäåé.

Êîíòðèáóöіÿ (ëàò. contributio — ãðîìàäñüêèé çáіð, çàãàëüíèé 
âíå ñîê) — âèïëàòè, ÿêі ïåðåìîæåíà äåðæàâà çäіéñíþє íà êîðèñòü 
äåðæàâè-ïåðåìîæíèöі. Òàêі âèïëàòè ìîæóòü âіäáóâàòèñÿ ÿê ïіä ÷àñ, òàê 
і ïіñëÿ âіéíè, íàäõîäèòè ãðîøèìà, çîëîòîì, êîøòîâíîñòÿìè, ïðîìèñëî-
âèìè òîâàðàìè, ïðîäóêòàìè, çáèðàòèñÿ ç íàñåëåííÿ çàìіñòü ïîäàòêіâ àáî 
âèëó÷àòèñÿ ç äåðæàâíîї êàçíè. Íàéáіëüøîãî ïîøèðåííÿ ïðàêòèêà êîíò-
ðè áóöіé íàáóëà â ÷àñè Íàïîëåîíà І. Íà Ïàðèçüêіé ìèðíіé êîíôåðåíöії 
1919 ð. êîíòðèáóöії çàìіíåíî ðåïàðàöіÿìè. Âіä 1949 ð. êîíòðèáóöії çàáî-
ðîíåíі Æåíåâñüêèìè êîíâåíöіÿìè ïðî çàõèñò æåðòâ âіéíè. 

Êîíöåíòðàöіéíèé òàáіð — ìіñöå ïðåâåíòèâíîãî (ïîïåðåäíüîãî) 
óâ’ÿçíåííÿ ëþäåé ç ïîëіòè÷íèõ, íàöіîíàëüíèõ òà ðåëіãіéíèõ ìîòèâіâ; 
òàáіð-â’ÿçíèöÿ äëÿ âіéñüêîâîïîëîíåíèõ і öèâіëüíèõ ó âîєííèé ÷àñ àáî 
ìèðíèé ÷àñ ó êðàїíàõ ç òîòàëіòàðíèì ðåæèìîì. Ïåðøі êîíöåíòðàöіéíі 
òàáîðè ñòâîðèëè áðèòàíöі äëÿ àôðèêàíñüêèõ æіíîê і äіòåé ïіä ÷àñ àíãëî-
áóðñüêîї âіéíè â 1899 ð. Ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè íàéáіëüøі ìåðåæі 
êîíöòàáîðіâ âèíèêëè â áіëüøîâèöüêіé Ðîñії (çãîäîì ÑÐÑÐ) і íàöèñòñüêіé 
Íіìå÷÷èíі. Ó öèõ òàáîðàõ ïîñòóïîâî «ïðåâåíòèâíå óâ’ÿçíåííÿ» áóëî 
ïіäïîðÿäêîâàíå çàâäàííÿì åêîíîìі÷íîї åêñïëóàòàöії òà ìàñîâîãî âèíè-
ùåííÿ â’ÿçíіâ.

«Êîðåíіçàöіÿ»  — ïîëіòèêà êåðіâíèöòâà ÐÊÏ(á) / ÂÊÏ(á) â 1923–
1933 ðð. ç ìåòîþ çìіöíèòè âïëèâ öåíòðàëüíîї áіëüøîâèöüêîї âëàäè é 
ïîøèðèòè êîìóíіñòè÷íó іäåîëîãіþ â íàöіîíàëüíèõ ðåñïóáëіêàõ òà іíøèõ 
êâàçіàâòîíîìíèõ óòâîðåííÿõ ÑÐÑÐ. Ïåðåäáà÷àëà ðîçøèðåííÿ ñôåð âèêî-
ðèñòàííÿ íàöіîíàëüíèõ ìîâ ó äåðæàâíîìó óïðàâëіííі, îñâіòі, íàóöі, 
ïðåñі, іíøèõ äіëÿíêàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, çàëó÷åííÿ êîðіííîãî íàñå-

ëåííÿ äî ÷ëåíñòâà â ïàðòії òà óðÿäóâàííÿ íà ìіñöåâîìó ðіâíі. Òàêà ïîëі-
òèêà, çà çàäóìîì áіëüøîâèêіâ, ìàëà «âêîðіíèòè» êîìïàðòіéíî-ðàäÿíñüêó 
âëàäó â óñüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçі. Íà ìіñöÿõ ïîëіòèêà «êîðåíіçàöії» 
íàáóëà ôîðì «óêðàїíіçàöії», «áіëîðóñèçàöії», «òàòàðèçàöії» òà іí. 

Êîðïîðàòèâіçì  — ñïîñіá îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà, ïîáóäîâàíèé íà 
æîðñòêіé ієðàðõі÷íіé ñèñòåìі âëàäè, çà ÿêîї ñòâîðþþòüñÿ îäåðæàâëåíі 
êîðïîðàöії, ùî îá’єäíóþòü ðîáіòíèêіâ і ïіäïðèєìöіâ çà ãàëóçåâîþ îçíàêîþ 
і ÷åðåç íèõ çäіéñíþєòüñÿ êîíòðîëü çà âñіì ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèì æèòòÿì 
êðàїíè. Êîðïîðàòèâíà äåðæàâà — ôîðìà àâòîðèòàðíîãî ïîëіòè÷íîãî 
ðåæèìó, ó ÿêіé äåðæàâà ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ñóêóïíіñòü êîðïîðàöіé, ùî 
âèêîíóþòü ñîöіàëüíі òà åêîíîìі÷íі ôóíêöії.

Êóëüòóðíà ðåâîëþöіÿ — ñèñòåìà çàõîäіâ ðàäÿíñüêîї âëàäè, ùî ïåðåä-
áà÷àëà ôîðìóâàííÿ ïîëіòèçîâàíîї êóëüòóðè, áåçðîçäіëüíå ïàíóâàííÿ ó 
äóõîâíîìó æèòòі ñóñïіëüñòâà, îñâіòі, íàóöі, ëіòåðàòóðі, ìèñòåöòâі, ïîáóòі 
êîìóíіñòè÷íîї іäåîëîãії. Її íîñіÿìè òà ïîïóëÿðèçàòîðàìè ìàëà áóòè íîâà 
іíòåëіãåíöіÿ, âèõîâàíà êîìïàðòієþ, êîìñîìîëîì, ïðîôñïіëêàìè, òâîð-
÷èìè ñïіëêàìè òà іíøèìè êâàçіãðîìàäñüêèìè îá’єäíàííÿìè.

Л
Ëåíä-ëіç (àíãë. lend — ïîçè÷àòè і lease — çäàâàòè â îðåíäó) — ñèñòåìà 

íàäàííÿ êðàїíàìè — ó÷àñíèöÿìè àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії іíøèì 
êðàїíàì-ñîþçíèöÿì äîïîìîãè ó âіéñüêîâіé òåõíіöі, çáðîї, áîєïðèïàñàõ, 
ñïîðÿäæåííі, ñèðîâèíі, ïðîäîâîëüñòâі òà ïîñëóãàõ. Ïîõîäèòü âіä íàçâè 
çàêîíó ÑØÀ ïðî ëåíä-ëіç âіä 11 áåðåçíÿ 1941 ð., çãіäíî ç ÿêèì óðÿä 
ÑØÀ ìàâ ïðàâî íà óìîâàõ ïîçèêè-îðåíäè ïîñòàâëÿòè çáðîþ, áîєïðèïàñè, 
ñïîðÿäæåííÿ òîùî äî äåðæàâ, ÷èÿ îáîðîíà â ðîêè âіéíè ââàæàëàñÿ 
æèòòєâî âàæëèâîþ äëÿ áåçïåêè ñàìèõ ÑØÀ.

Ëèñòîïàäîâèé ÷èí (Ëèñòîïàäîâà  íàöіîíàëüíî-äåìîêðàòè÷íà  ðåâî-
ëþöіÿ â Ãàëè÷èíі  1918  ð.)  —    óêðàїíñüêå çáðîéíå ïîâñòàííÿ ó íі÷ íà 
1 ëèñòîïàäà 1918 ð., ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî íà óêðàїíñüêèõ òåðåíàõ ó ñêëàäі 
Àâñòðî-Óãîðùèíè, âіäïîâіäíî äî ðіøåííÿ ÓÍÐàäè âіä 19 æîâòíÿ ïðî 
ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї äåðæàâè, áóëî âñòàíîâëåíî óêðàїíñüêó âëàäó. 
Íåãàéíî ïåðåáðàòè âëàäó óêðàїíöіâ ñïîíóêàëà іíôîðìàöіÿ ïðî íàìіð 
ñòâîðåíîї ó Êðàêîâі Ïîëüñüêîї ëіêâіäàöіéíîї êîìіñії ïðèáóòè äî Ëüâîâà 
1 ëèñòîïàäà òà âñòàíîâèòè òóò âëàäó ïîëüñüêîї äåðæàâè. Âèðіøàëüíó 
ðîëü â óñóíåííі àâñòðіéñüêîї àäìіíіñòðàöії âіäіãðàëè ñòàðøèíè Öåíòðàëü-
íîãî âіéñüêîâîãî êîìіòåòó (ÖÂÊ) íà ÷îëі іç ñîòíèêîì ëåãіîíó ÓÑÑ 
Ä. Âіòîâñüêèì. Ïîâñòàííÿ ïî÷àëîñÿ áëèçüêî 4 ãîäèíè 1 ëèñòîïàäà 1918 ð. 
Ó íüîìó áóëî çàäіÿíî 1400 ñòðіëüöіâ і 60 ñòàðøèí. Äî 7 ãîäèíè ðàíêó 
óêðàїíöі, íå âòðàòèâøè æîäíîãî ñòðіëüöÿ, çàéíÿëè âñі óðÿäîâі áóäèíêè і 



ñòðàòåãі÷íі ïóíêòè Ëüâîâà. Íà ðàòóøі ïіäíÿòî ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð. 
Òîãî æ äíÿ âіäáóëàñÿ ôîðìàëüíà ïåðåäà÷à âëàäè ÓÍÐàäі: âіä іìåíі 
Àâñòðî-Óãîðùèíè óðÿäîâèé ïðîòîêîë ïіäïèñàâ çàñòóïíèê öіñàðñüêîãî 
íàìіñíèêà Ê. Ãóéíà óêðàїíåöü Â. Äåöèêåâè÷. Óêðàїíñüêó âëàäó áóëî 
âñòàíîâëåíî (äå áåç çáðîéíîї áîðîòüáè, à äå — çàâäÿêè çáðîéíèì âèñòóïàì 
ñåëÿí) ó áіëüøîñòі íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Ñõіäíîї Ãàëè÷èíè. Âîäíî÷àñ 
1 ëèñòîïàäà çà ó÷àñòі ïîëüñüêèõ âіéñüêîâèõ îðãàíіçàöіé òà ïîëüñüêèõ 
âîÿêіâ àâñòðî-óãîðñüêîї àðìії ó Ëüâîâі ðîçïî÷àëîñÿ ïîëüñüêå çáðîéíå 
ïîâñòàííÿ, ÿêå ïåðåðîñëî â ïîëüñüêî-óêðàїíñüêó âіéíó 1918–1919 ðð.

Ëіíіÿ Êåðçîíà — óìîâíà ìåæà ìіæ åòíі÷íî ïîëüñüêèìè і ñõіäíî  ñëî -
â’ÿíñüêèìè (óêðàїíñüêèìè òà áіëîðóñüêèìè) òåðåíàìè, ÿêó çàïðîïîíó-
âàëà êîìіñіÿ íà ÷îëі ç ìіíіñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Âåëèêîї Áðèòàíії 
ëîðäîì Äæîðäæåì Êåðçîíîì. Ó ãðóäíі 1918 ð. íà îñíîâі âèñíîâêіâ êîìіñії 
Âèùà ðàäà Àíòàíòè óõâàëèëà äåêëàðàöіþ, ó ÿêіé çàôіêñóâàëà «òèì÷à-
ñîâèé êîðäîí Ïîëüùі». Ëіíіÿ Êåðçîíà ïðîõîäèëà ÷åðåç Ãðîäíî і ßëіâêó 
(òåïåð ó Áіëîðóñі), Íåìèðіâ íàä Áóãîì (ó Ïîëüùі), Áðåñò-Ëèòîâñüêèé  
(ó Áіëîðóñі), Äîðîãóñüê (ó Ïîëüùі, Õîëìùèíà), Óñòèëóã (â Óêðàїíі), ñõіä-

  їîêüñóÐ-èâàÐ åøіíäіõàç ,)іùüëîÏ ó( âіëèðÊ ,)іùüëîÏ ó( àâîøåáóðÃ åøіí
(â Óêðàїíі), ñõіäíіøå Ïåðåìèøëÿ (ó Ïîëüùі) é äàëі äî Êàðïàò. Âèçíà-
÷àþ÷è ñõіäíèé êîðäîí Ïîëüùі, êîìіñіÿ êåðóâàëàñÿ åòíі÷íèì і ãåîãðà-
ôі÷íèì ïðèíöèïàìè. Ïðîòå îáðàõóíêè áóëî ïðîâåäåíî íåíàëåæíî, ÷åðåç 
ùî ëіíіÿ Êåðçîíà ëèøå çðіäêà ïðîõîäèëà ïî åòíі÷íіé ìåæі. Òîìó íà 
äåñÿòêè êіëîìåòðіâ íà çàõіä âіä ëіíії ëèøèëèñÿ åòíі÷íі óêðàїíñüêі òåðåíè, 
ùî óòâîðèëè òàê çâàíå Çàêåðçîííÿ. À íà ñõіä âіä ëіíії îïèíèëàñÿ íèçêà 
êîìïàêòíèõ ïîëüñüêèõ ïîñåëåíü, ùî âèíèêëè âíàñëіäîê ïîëüñüêîї êîëî-
íіçàöії ïіñëÿ XIV ñò. Öå ðîçìåæóâàííÿ â 1945 ð. âèêîðèñòàëè äåðæàâè 
àíòèãіòëåðіâñüêîї êîàëіöії ÿê îñíîâó äëÿ âñòàíîâëåííÿ óêðàїíñüêî-ïîëü-
ñüêîãî êîðäîíó.

М
Ìàëà Àíòàíòà — âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íèé ñîþç ×åõîñëîâàöüêîї Ðåñïóá-

ëіêè, Êîðîëіâñòâà Ðóìóíії òà Êîðîëіâñòâà ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ 
(ÊÑÕÑ), óêëàäåíèé ç ìåòîþ çàïîáіãàííÿ ðåñòàâðàöії Ãàáñáóðґіâ і äëÿ 
çàõèñòó âіä ñïðîá óãîðñüêèõ ðåâіçіîíіñòіâ äîìîãòèñÿ ïåðåãëÿäó êîðäîíіâ. 
Ñïî÷àòêó áóëî ïіäïèñàíî äâîñòîðîííі äîãîâîðè: 1920 ð. — ìіæ ×åõîñëîâà÷-
÷èíîþ і ÊÑÕÑ, à 1921 ð. — ìіæ ×åõîñëîâà÷÷èíîþ і Ðóìóíієþ, ÊÑÕÑ  
і Ðóìóíієþ. Óðåøòі-ðåøò ó 1933 ð. ïіäïèñàíî òðèñòîðîííþ óãîäó. Öåé 
ñîþç ïіäòðèìóâàëà Ôðàíöіÿ, ÿêà óêëàëà äâîñòîðîííþ óãîäó ç êîæíîþ 
äåðæàâîþ. Ôðàíöóçüêèé ðîçðàõóíîê ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî ó âèïàäêó íîâîї 
âіéíè ç Íіìå÷÷èíîþ áóäå çìîãà âіäêðèòè äðóãèé ôðîíò. ×åðåç çíèêíåííÿ 
çàãðîçè ç áîêó Ãàáñáóðґіâ òà ðîçáіæíîñòåé ó çîâíіøíüîïîëіòè÷íіé îðієí-

òàöії Ìàëà Àíòàíòà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ôîðìàëüíèé ñîþç. Ìþíõåíñüêà 
óãîäà âіä 29 âåðåñíÿ 1938 ð. ïðèçâåëà äî її ôàêòè÷íîãî ðîçïàäó.

Ìàëèé Âåðñàëüñüêèé äîãîâіð  («Òðàêòàò ïðî çàõèñò ìåíøèí») — 
äîãîâіð ìіæ Ïîëüùåþ, ç îäíîãî áîêó, ÑØÀ, Âåëèêîþ Áðèòàíієþ, Ôðàí-
öієþ, Іòàëієþ òà ßïîíієþ — ç äðóãîãî, óçÿòèé ïіä ãàðàíòіþ Ðàäè Ëіãè 
Íàöіé ðåçîëþöієþ âіä 13 ëþòîãî 1920 ð. (âñòóïèâ ó äіþ ðàçîì ç Âåðñàëü-
ñüêèì äîãîâîðîì 10 ñі÷íÿ 1920 ð.). Äîãîâіð çàõèùàâ іíòåðåñè íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí ó Ïîëüùі, ùî ìàëî ïîñëóæèòè äîäàòêîâîþ ãàðàíòієþ 
ìèðó  і áåçïåêè ó âіäíîñèíàõ ìіæ íàðîäàìè ïîâîєííîї Єâðîïè. Çãіäíî  
ç äîãîâîðîì óñі îñîáè íà òåðèòîðії Ïîëüùі ìîãëè áåç ïðèìóñó âèáðàòè 
ãðîìàäÿíñòâî. Óñіì ìåøêàíöÿì, íåçàëåæíî âіä íàöіîíàëüíîñòі é ãðîìà-
äÿíñòâà, äîãîâіð ãàðàíòóâàâ ðіâíі ïðàâà, çîêðåìà ïðàâî ñòâîðþâàòè 
îá’єäíàííÿ (ó òîìó ÷èñëі íàöіîíàëüíі), âіëüíèé âèáіð ðîäó çàíÿòü, 
ìîæëèâіñòü îáіéìàòè ïîñàäè íà âіéñüêîâіé òà öèâіëüíіé ñëóæáі. Óñіì 
íàöìåíøèíàì ãàðàíòîâàíî ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè ðіäíó ìîâó â îñâіòі, 
êóëüòóðі, ñóäî÷èíñòâі, âіäïðàâëåííі öåðêîâíèõ êóëüòіâ. Íà ïðàêòèöі, 
îäíàê, íàöìåíøèíè â ìіæâîєííіé Ïîëüùі ñòèêàëèñÿ ç îáìåæåííÿìè  
і ïðèìóñîì. 

Ìàñîâå ñóñïіëüñòâî — òåîðåòè÷íà ìîäåëü, ÿêà âèíèêëà â 1920-õ ðîêàõ 
äëÿ îïèñó ñîöіàëüíèõ ïåðåòâîðåíü, çóìîâëåíèõ ìîäåðíіçàöієþ (íàñàì-
ïåðåä óðáàíіçàöієþ, ðîçâèòêîì çàñîáіâ ìàñîâîї êîìóíіêàöії òà ìàñîâîї 
êóëüòóðè, çàãàëüíîþ îñâіòîþ, äåìîêðàòèçàöієþ ïîëіòèêè òîùî). Ìàñîâå 
ñóñïіëüñòâî õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіä÷óæåííÿì ëþäåé і âîäíî÷àñ âòðàòîþ 
íèìè іíäèâіäóàëüíîñòі, ñòіéêèõ і çàãàëüíîçíà÷óùèõ ìîðàëüíèõ öіííîñòåé. 
Ñïðèéìàþ÷è ñóñïіëüñòâî ÿê áåçëі÷ îäíàêîâèõ іíäèâіäіâ, ëþäèíà ïåðåíî-
ñèëà ñâîþ ïîòðåáó â ñàìîñòâåðäæåííі ç ðіâíÿ íåâåëèêîї ñîöіàëüíîї ãðóïè 
(ïðîôåñіéíîї ñïіëüíîòè, ãðîìàäè, ñіì’ї) íà ðіâåíü âñüîãî ñóñïіëüñòâà (íàöії, 
äåðæàâè). Çàãîñòðåíî îñîáèñòå ñïðèéíÿòòÿ ëþäüìè íàöіîíàëüíèõ, 
äåðæàâíèõ ïîòðåá âіäêðèâàëî ïîëіòèêàì ìîæëèâîñòі äëÿ ìàíіïóëþâàííÿ 
ìàñàìè. Òåîðієþ ìàñîâîãî ñóñïіëüñòâà ïîÿñíþþòü ïðè÷èíè Ðîñіéñüêîї 
ðåâîëþöії 1917 ð., ÿêà çàâåðøèëàñÿ ïðèõîäîì äî âëàäè áіëüøîâèêіâ,  
à òàêîæ ïîÿâó ôàøèçìó â Іòàëії òà íàöèçìó â Íіìå÷÷èíі.

Ìіëіòàðèçàöіÿ  — äії äåðæàâè ó ñôåðі åêîíîìіêè, ïîëіòèêè, ñîöі-
àëüíèõ âіäíîñèí, ñïðÿìîâàíі íà íàðîùóâàííÿ âіéñüêîâîї ïîòóæíîñòі; 
ïîøèðåííÿ âіéñüêîâèõ çàêîíіâ і äèñöèïëіíè íà öèâіëüíі ãàëóçі åêîíî-
ìіêè; ïіäïîðÿäêóâàííÿ âñіõ ñôåð æèòòÿ ñóñïіëüñòâà âîєííèì öіëÿì. Ìіëі-
òàðèçàöіÿ ïîâ’ÿçàíà ç ìіëіòàðèçìîì ÿê іäåîëîãієþ âіéíè.

Ìîäåðíіçàöіÿ — ïåðåòâîðåííÿ òðàäèöіéíîãî (àãðàðíî-ðåìіñíè÷îãî) 
ñóñïіëüñòâà íà іíäóñòðіàëüíå, óðáàíіçîâàíå, êëàñîâå, íàöіîíàëüíå, îïåðòå 
íà íàóêîâå ðîçóìіííÿ ñâіòó.



Ìîäåðíіçì (ëàò. modernus — ñó÷àñíèé) — ãðóïà íàïðÿìіâ ó ëіòåðà-
òóðі òà ìèñòåöòâі, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â ïåðøіé òðåòèíі ÕÕ ñò. і áóëè çîðі-
єíòîâàíі íà ïîäîëàííÿ óñòàëåíèõ íîðì òà ïîñëіäîâíå îñó÷àñíåííÿ. Äëÿ 
ìîäåðíіçìó õàðàêòåðíі óìîâíіñòü ñòèëþ і áåçïåðåðâíå îíîâëåííÿ 
õóäîæíіõ ôîðì. Ó ëіòåðàòóðі ìîäåðíіçì, âіäìîâèâøèñü âіä êëàñè÷íèõ 
ðîìàíіâ, çàïðîïîíóâàâ õóäîæíі іíòåðïðåòàöії ðіçíèõ ôіëîñîôñüêèõ, 
ïñèõîëîãі÷íèõ òà іñòîðè÷íèõ êîíöåïöіé, âèíàéøîâ ñòèëü, âіäîìèé ÿê 
«ïîòіê ñâіäîìîñòі» (àíãë. Stream of consciousness), äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíå 
ãëèáîêå ïðîíèêíåííÿ ó âíóòðіøíіé ñâіò àâòîðà і/àáî ïåðñîíàæіâ òâîðó. 
Âàæëèâèìè òåìàìè ìîäåðíіçìó áóëè «âòðà÷åíå ïîêîëіííÿ» é îñìèñëåííÿ 
âіéíè. Ñåðåä íàéâіäîìіøèõ ïðåäñòàâíèêіâ ìîäåðíіçìó â ëіòåðàòóðі — 
Àííà Àõìàòîâà, Âіðäæèíіÿ Âóëô, Єâãåí Ìàëàíþê, Ôðàíö Êàôêà, Òîìàñ 
Ìàíí, Îëåêñàíäð Îëåñü, Åðіõ Ìàðіÿ Ðåìàðê, Ãåðòðóäà Ñòàéí, Ïàâëî 
Òè÷èíà, Åðíåñò Ãåìіíãâåé. Â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі ìîäåðíіçì çàïî-
÷àòêóâàâ ùå «Ñàëîí âіäêèíóòèõ» (1863 ð.), äå åêñïîíóâàëè òâîðè ìèòöіâ, 
ÿêèì âіäìîâèëî æóðі Ïàðèçüêîãî ñàëîíó. Ìèòöі-ìîäåðíіñòè ðîçãëÿäàëè 
ñâîþ òâîð÷іñòü ÿê «іíøå ìèñòåöòâî», ìåòà ÿêîãî — ïðîïîíóâàòè ïîöіíî-
âóâà÷àì ñâîє, îñîáëèâå, ñïîâíåíå âíóòðіøíüîї ñâîáîäè, áà÷åííÿ ñâіòó. Äî 
îñíîâíèõ íàïðÿìіâ ìîäåðíіçìó ó ìèñòåöòâі íàëåæàòü іìïðåñіîíіçì, 
åêñïðåñіîíіçì, íåî- і ïîñòіìïðåñіîíіçì, ôîâіçì, êóáіçì, ôóòóðèçì, à òàêîæ 
ïіçíіøі — àáñòðàêöіîíіçì, äàäàїçì òà ñþððåàëіçì. Â îáðàçîòâîð÷îìó 
ìèñòåöòâі äî ìîäåðíіñòіâ íàëåæàòü Ãåîðã Ãðîññ, Ñàëüâàäîð Äàëі, Îòòî 
Äіêñ, ×àðëüç Äåìóò, Ïàáëî Ïіêàññî, à â ìóçèöі — Áåëà Áàðòîê, Êóðò 
Âàéëü, Ïîëü Äþêà, Çîëòàí Êîäàé Êàðë Îðô, Åðіê Ñàòі. Íå ñëіä ïëóòàòè 
ìîäåðíіçì çі ñòèëåì ìîäåðí, ÿêèé âèíèê íà çëàìі ÕІÕ–ÕÕ ñò. і ïàíóâàâ 
ïåðåâàæíî â àðõіòåêòóðі é äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó ìèñòåöòâі; âèðіç-
íÿâñÿ âèêîðèñòàííÿì àñèìåòðè÷íèõ âèãíóòèõ ëіíіé і ñòèëіçîâàíèõ 
ðîñëèííèõ ôîðì. 

Ìîíóìåíòàëіçì (ëàò. monumentum — ïàì’ÿòíèê) — ñòèëü ó ñâіòî-
âîìó ìèñòåöòâі é àðõіòåêòóðі, ùî âèíèê ó 1920-õ ðîêàõ ó ÑÐÑÐ і Íіìå÷-
÷èíі íà ïðîòèâàãó ìîäåðíіçìó, íàñàìïåðåä àâàíãàðäèçìó, é àêöåíòóâàâ 
íà âàæëèâîñòі çìіñòó, ïðîñòîї ôîðìè, ñëàâëåííі äåðæàâè òà íà îïòèìіñ-
òè÷íіé îðієíòîâàíîñòі òâîðіâ. Îñíîâíі ðèñè ñòèëþ (çà Ãàíñîì Ãþíòåðîì): 
ñâîєðіäíèé íàäðåàëіçì («òîòàëіòàðíèé ðåàëіçì»), ìîíóìåíòàëüíіñòü, 
êëàñèöèçì, íàðîäíіñòü і ïàôîñ ãåðîїçìó. Ó 1924 ð. ðîñіéñüêèé ïèñüìåí íèê 
Îëåêñіé Òîëñòîé çàïðîïîíóâàâ íàçèâàòè òàêèé ñòèëü «ìîíóìåíòàëüíèì 
ðåàëіçìîì». Îäíàê ó ÑÐÑÐ ïðèæèëàñÿ іíøà íàçâà — «ñîöіàëіñòè÷íèé 
ðåàëіçì», à â Íіìå÷÷èíі — «ãåðîї÷íèé ðåàëіçì». 

Ìîíóìåíòàëüíіñòü  — îçíàêà õóäîæíüîãî òâîðó, ïðèòàìàííà ìîíó-
ìåíòó — âåëèêîìó àðõіòåêòóðíîìó àáî ñêóëüïòóðíîìó ïàì’ÿòíèêó íà 
÷åñòü âàæëèâîї іñòîðè÷íîї ïîäії. Ìîíóìåíò ìîæå âèêîíóâàòèñü ó âèãëÿäі 

öіëîãî êîìïëåêñó ñïîðóä і ñêóëüïòóðíèõ òâîðіâ, âèðіçíÿєòüñÿ íå òіëüêè 
äîâãîâі÷íіñòþ ìàòåðіàëіâ âèêîíàííÿ, à é ïðàãíåííÿì äî êðóïíèõ ôîðì. 
Çàâäÿííÿì ìîíóìåíòà є ñòâîðþâàòè åôåêò «âі÷íîñòі». Âèçíà÷íà ïàì’ÿòêà 
ðàäÿíñüêîãî ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà — ñêóëüïòóðíà êîìïîçèöіÿ 
Âіðè Ìóõіíîї «Ðîáіòíèê і êîëãîñïíèöÿ», ñòâîðåíà äëÿ ïàâіëüéîíó ÑÐÑÐ 
íà Âñåñâіòíіé âèñòàâöі (Åêñïî) â Ïàðèæі 1937 ð. Âèñòàâêà ïðîâîäèëàñÿ 
ïіä äåâіçîì «Ìèñòåöòâî і òåõíіêà â ñó÷àñíîìó ñâіòі».

Н
Íàöèçì (íàöіîíàë-ñîöіàëіçì; íіì. Nazi, âіä National Sozialist) — іäåî-

ëîãіÿ òà ïðàêòèêà íіìåöüêîãî íàöіîíàë-ñîöіàëіçìó, ÿêèé âèíèê ó Íіìå÷-
÷èíі òà Àâñòðії ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Ґðóíòóâàâñÿ íà іäåÿõ åêñïàí-
ñіîíіçìó òà ðåâàíøèçìó, âîæäèçìó (ôþðåðñòâà), åêñòðåìіñòñüêîãî 
íàöіîíàëіçìó, êñåíîôîáії, àíòèñåìіòèçìó òà âèùîñòі «àðіéñüêîї ðàñè». 
Ïðàêòè÷íî âòіëèâñÿ â äіÿëüíîñòі Íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íîї ðîáіòíè÷îї 
ïàðòії Íіìå÷÷èíè, î÷îëþâàíîї À. Ãіòëåðîì. Ïðèéøîâøè äî âëàäè â 
Íіìå÷÷èíі â 1933 ð., íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè çáóäóâàëè òîòàëіòàðíó äåðæàâó, 
ÿêà ðîçâ’ÿçàëà Äðóãó ñâіòîâó âіéíó. Ïіñëÿ ïîðàçêè Íіìå÷÷èíè (1945 ð.) 
íàöіîíàë-ñîöіàëіçì áóâ çàñóäæåíèé Íþðíáåðçüêèì òðèáóíàëîì 1946 ð. 
ÿê «çëî÷èí ïðîòè ìèðó і ïðîòè ëþäÿíîñòі».

Íàöіîíàë-êîìóíіçì  — íàïðÿì êîìóíіñòè÷íîї іäåîëîãії, ùî ïåðåäáà÷àâ 
çðîñòàííÿ ñèëè і âïëèâó íàöіé çà óìîâè ïîáóäîâè íèìè ñîöіàëіçìó,  
à äàëі é êîìóíіçìó. Óêðàїíñüêèé íàöіîíàë-êîìóíіçì ïîєäíóâàâ іäåї êîìó-
íіñòè÷íîї ïåðåáóäîâè ñóñïіëüñòâà é íàöіîíàëüíîãî âèçâîëåííÿ Óêðàїíè, 
ñòâîðåííÿ ñóâåðåííîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ïåðøèì âèêëàäîì іäåé íàöіî-
íàë-êîìóíіçìó â Óêðàїíі ñòàëà áðîøóðà Ñ. Ìàçëàõà і Â. Øàõðàÿ «Äî 
õâèëі (ùî äієòüñÿ íà Âêðàїíі òà ç Óêðàїíîþ?)», âèäàíà â Ñàðàòîâі  
â 1919 ð. ßê ðåâîëþöіéíі ìàðêñèñòè àâòîðè áà÷èëè ñâіò êðіçü ïðèçìó 
áîðîòüáè êàïіòàëіñòіâ і ïðîëåòàðіàòó, òîìó â іì’ÿ ðåâîëþöії Óêðàїíà ìàëà 
ñòàòè íåçàëåæíîþ ñîöіàëіñòè÷íîþ äåðæàâîþ. Âîíè íå çàïåðå÷óâàëè 
ñîþçó ç Ðîñієþ, àëå ââàæàëè, ùî єäèíèì ñïîñîáîì ïîäîëàííÿ íàöіîíàëü-
íîãî ãíіòó є âіäîêðåìëåííÿ Óêðàїíè âіä Ðîñії і ïåðåòâîðåííÿ ÊÏ(á)Ó  
ç ðåãіîíàëüíîї îðãàíіçàöії ðîñіéñüêîї êîìïàðòії íà ñàìîñòіéíó ïîëіòè÷íó 
ñèëó. Âîíè ãîñòðî êðèòèêóâàëè ïîëіòèêó áіëüøîâèêіâ ùîäî óêðàїíñüêîãî 
ïèòàííÿ, ïîêàçóþ÷è, ùî âîíà ìàëî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïîëіòèêè іíøèõ 
ðîñіéñüêèõ ïàðòіé, âîðîæå íàëàøòîâàíèõ äî óêðàїíñüêîї ñàìîñòіéíîñòі. 
Íà іäåÿõ íàöіîíàë-êîìóíіçìó áóëî ïîáóäîâàíî ïðîãðàìè êіëüêîõ ïàðòіé — 
ïåðåäóñіì Óêðàїíñüêîї êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії (áîðîòüáèñòіâ) òà Óêðàїí-
ñüêîї êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії (її ÷ëåíіâ íàçèâàëè óêàïіñòàìè). Ïîñèëàþ÷èñü 
íà ïðèíöèï ñàìîâèçíà÷åííÿ íàöіé, óêàïіñòè âèñòóïàëè çà íåçàëåæíіñòü і 
ñàìîñòіéíіñòü åêîíîìі÷íîãî é ïîëіòè÷íîãî ðîçâèòêó ÓÑÐÐ, äîòðèìàííÿ 
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«óêðàїíñüêîãî íàöіîíàëüíîãî õàðàêòåðó» ðåñïóáëіêè çà çáåðåæåííÿ ñîþçó 
і ñïіâðîáіòíèöòâà ç іíøèìè ðàäÿíñüêèìè ðåñïóáëіêàìè.

Íàöіîíàëüíà  ìåíøèíà  — åòíі÷íî âèçíà÷åíà â äåðæàâі ñïіëüíîòà 
ãðîìàäÿí, ÿêà êіëüêіñíî є ìåíøîþ âіä òèòóëüíîї íàöії. Âіäïîâіäíî äî 
ðåêîìåíäàöіé Ïàðëàìåíòñüêîї Àñàìáëåї Ðàäè Єâðîïè (1993 ð.) äî íàöіî-
íàëüíèõ ìåíøèí ñëіä âіäíîñèòè ãðóïè îñіá ó äåðæàâі, ÿêі: à) ïðîæèâàþòü 
íà òåðèòîðії öієї äåðæàâè òà є її ãðîìàäÿíàìè; á) ïіäòðèìóþòü äîâãîñòðî-
êîâі, ìіöíі, òðèâàëі çâ’ÿçêè ç іíøèì íàñåëåííÿì; â) äåìîíñòðóþòü õàðàê-
òåðíі åòíі÷íі, ìèñòåöüêі, ðåëіãіéíі àáî ìîâíі îçíàêè; ã) äîñòàòíüî ïðåä-
ñòàâëåíі, õî÷à êіëüêіñòü öèõ îñіá ìåíøà ðåøòè íàñåëåííÿ êðàїíè àáî 
ðàéîíó êðàїíè; ä) çàöіêàâëåíі çáåðåãòè òå, ùî ñòàíîâèòü їõíþ ñïіëüíó 
іíäèâіäóàëüíіñòü (êóëüòóðó, òðàäèöії, ðåëіãіþ àáî ìîâó).

Íàöіîíàëüíà ïîëіòèêà — ñèñòåìà íîðì і çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíà íà ðåãó-
ëþâàííÿ íàöіîíàëüíèõ âіäíîñèí (çîêðåìà, ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé)  
ó ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Öіëі é íàïðÿìè íàöіîíàëüíîї ïîëі-
òèêè çàëåæàòü âіä çàãàëüíîãî êóðñó ïîëіòèêè äåðæàâè. Ó äåìîêðàòè÷-
íîìó ñóñïіëüñòâі â îñíîâі íàöіîíàëüíîї ïîëіòèêè — ïîâàãà äî âñіõ íàöіé, 
óñòàíîâêà íà ñïіâðîáіòíèöòâî і çáëèæåííÿ, òîëåðàíòíіñòü; ãîëîâíîþ 
öіííіñòþ âèçíàєòüñÿ æèòòÿ ëþäèíè, її ïðàâà і ñâîáîäè íåçàëåæíî âіä 
íàöіîíàëüíîñòі.

Íàöіîíàëüíà ðåâîëþöіÿ — äîêîðіííі çìіíè çàñàä æèòòÿ ñïіëüíîòè, 
ÿêà óñâіäîìèëà ñåáå íàöієþ і ìèðíî àáî çáðîéíèì øëÿõîì ïðàãíå óòâî-
ðèòè/âіäíîâèòè íàöіîíàëüíó äåðæàâó. Íàöіîíàëüíà ðåâîëþöіÿ — êóëü-
ìіíàöіÿ íàöіîíàëüíîãî ðóõó, ñïðÿìîâàíîãî íà ëіêâіäàöіþ íàöіîíàëüíî-
êîëîíіàëüíîãî ãíіòó òà ðåàëіçàöіþ ïðàâà íàöії íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, 
ñàìîñòіéíå âèðіøåííÿ ïèòàíü ùîäî íàöіîíàëüíèõ ïîòðåá, ðîçâèòêó êóëü-
òóðè, ìîâè, ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ 
óñòàíîâ.

Íàöіîíàëüíå    âіéñüêîâå  ôîðìóâàííÿ — ïіäðîçäіë ó ñêëàäі àðìії, áіëü-
øіñòü ó ÿêîìó ñêëàäàþòü âіéñüêîâîñëóæáîâöі îäíієї íàöіîíàëüíîñòі, ÿêі 
ñâіäîìî ÷è íåñâіäîìî ðåàëіçóþòü ïîðÿä іç çàãàëüíèìè äëÿ âñüîãî âіéñüêà 
îñîáëèâі öіëі, ïîâ’ÿçàíі ç âëàñíèìè íàöіîíàëüíèìè іíòåðåñàìè. 

Íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ — ñóêóïíіñòü ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, 
ïðàâîâèõ, êóëüòóðíèõ, îñâіòíіõ òà іíøèõ ïèòàíü âçàєìîäії ìіæ òèòóëüíîþ 
íàöієþ òà íàöіîíàëüíèìè ìåíøèíàìè, ìіæ åòíîñàìè â áàãàòîíàöіî-
íàëüíèõ êðàїíàõ, ìіæ íàöіÿìè â іìïåðіÿõ. Íàöіîíàëüíå ïèòàííÿ íàáóâàє 
êîíôëіêòíîãî õàðàêòåðó, êîëè âëàäà íå âèçíàє àáî îáìåæóє ïðàâà 
îêðåìèõ íàðîäіâ / åòíі÷íèõ ãðóï ó äåðæàâі. Îñíîâíі ïðè÷èíè êîíôëіêòіâ 
ìіæ íàöіÿìè / åòíі÷íèìè ãðóïàìè: à) іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü (çîêðåìà, 
âіäìіííі ïîãëÿäè íà ñïіëüíå іñòîðè÷íå ìèíóëå); á) òåðèòîðіàëüíі ïðåòåíçії, 

ïîðîäæåíі íåñïіâïàäіííÿì åòíі÷íèõ êîðäîíіâ ç ïîëіòè÷íèìè (òîáòî ç 
êîðäîíàìè äåðæàâ, îêðåìèõ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü 
äåðæàâè); â) ðіçíèöÿ ó ðіâíÿõ æèòòÿ íàöіé, åòíі÷íèõ ãðóï, çóìîâëåíà 
ðіçíèìè ìîæëèâîñòÿìè äîñòóïó äî îñâіòè, ñîöіàëüíèõ áëàã, ïðåäñòàâ-
íèö òâà â îðãàíàõ âëàäè òà іí.; ã) íåðіâíіñòü íàðîäіâ â іìïåðії àáî ÷åðåç 
ієðàðõі÷íèé õàðàêòåð íàöіîíàëüíî-äåðæàâíèõ óòâîðåíü (ñàìå òîìó íàöіî-
íàëüíå ïèòàííÿ іñíóâàëî íå òіëüêè â Àâñòðî-Óãîðùèíі, Ðîñіéñüêіé, 
Áðèòàíñüêіé, Íіìåöüêіé, Îñìàíñüêіé іìïåðіÿõ, à é ó ìіæâîєííèõ Ïîëüùі 
é ×åõîñëîâà÷÷èíі, ó ÑÐÑÐ, Þãîñëàâії, Êèòàї); ä) ðіçíі ìîæëèâîñòі äëÿ 
ðîçâèòêó íàöіîíàëüíèõ êóëüòóð, âæèâàííÿ ðіäíîї ìîâè, ùî ñêëàëèñÿ 
÷åðåç іìïåðñüêèé õàðàêòåð äåðæàâè àáî âíàñëіäîê âèíèêíåííÿ ïîëіêóëü-
òóðíèõ íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ; å) àêòèâíі ìіãðàöіéíі ïðîöåñè, íàñëіäêîì 
÷îãî є ôîðìóâàííÿ іììіãðàíòñüêèõ ñïіëüíîò, ùî ðîáèòü íåìîæëèâîþ 
ñîöіàëüíó é åòíі÷íó àñèìіëÿöіþ íîâîïðèáóëèõ. 

Íàöіîíàëüíî-ïåðñîíàëüíà (íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíà) àâòîíîìіÿ  — 
ñïîñіá ðåàëіçàöії íàöіîíàëüíèìè ìåíøèíàìè ïðàâà íà âіëüíèé åòíîêóëü-
òóðíèé ðîçâèòîê ó ìåæàõ ïîëіåòíі÷íîї äåðæàâè. Ðåàëіçóєòüñÿ íåçàëåæíî 
âіä àäìіíіñòðàòèâíîãî ïîäіëó äåðæàâè òà є åëåìåíòîì ôîðìóâàííÿ ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Іäåÿ òàêîї àâòîíîìії âèíèêëà íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. 
â Àâñòðî-Óãîðùèíі. Àâñòðіéñüêі ñîöіàë-äåìîêðàòè Î. Áàóåð і Ê. Ðåííåð 
ââàæàëè, ùî íàöії ÿê ñóá’єêòè ïðàâà íå ìóñÿòü áóòè ïðèâ’ÿçàíèìè äî 
òåðèòîðії. Äëÿ òîãî ùîá êîæíèé ãðîìàäÿíèí ìіã ðåàëіçóâàòè êóëüòóðíі 
ïðàâà, ïîòðіáíî, ùîá âіí îôіöіéíî âіäíіñ ñåáå äî ïåâíîї åòíі÷íîї ãðóïè. 
Ðåєñòð ãðóïè, ñôîðìîâàíèé íà îñíîâі çàÿâ ïîâíîëіòíіõ ãðîìàäÿí, áóâ 
ïіäñòàâîþ äëÿ ïåðåäà÷і їé óïðàâëіííÿ øêîëîþ òà іíøèìè êóëüòóðíèìè 
óñòàíîâàìè ç ïðàâîì âèêîðèñòîâóâàòè ðіäíó ìîâó òà îðãàíіçîâóâàòè 
æèòòÿ íà îñíîâі åòíі÷íèõ çâè÷àїâ і òðàäèöіé. Îäíієþ ç ïåðøèõ äåðæàâ,  
ó ÿêіé ñïðîáóâàëè ðåàëіçóâàòè öåé çàäóì, áóëà Óêðàїíñüêà Íàðîäíà 
Ðåñïóáëіêà, äå 9 (22) ñі÷íÿ 1918 ð. óõâàëåíî çàêîí ïðî íàöіîíàëüíî-
ïåðñîíàëüíó àâòîíîìіþ äëÿ ðîñіÿí, єâðåїâ і ïîëÿêіâ, à òàêîæ äëÿ áóäü-
ÿêîї іíøîї íàöіîíàëüíîї ìåíøèíè, ÿêùî íàëåæíіñòü äî íåї ñâîїìè 
çàÿâàìè ïіäòâåðäÿòü 10 òèñ. ãðîìàäÿí.

Íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíà àâòîíîìіÿ — îñîáëèâèé ñòàòóñ ó äåð -
æàâі ïåâíîãî ðåãіîíó, äå êîìïàêòíî ïðîæèâàє ãðóïà íàñåëåííÿ ç êóëü-
òóðíèìè âіäìіííîñòÿìè (åòíîñ, íàöіÿ, ðåëіãіéíà ÷è ìîâíà ñïіëüíîòà). Çà 
îáñÿãîì ïîâíîâàæåíü òåðèòîðіàëüíà àâòîíîìіÿ ìîæå áóòè ïîëіòè÷íîþ 
àáî àäìіíіñòðàòèâíîþ. Äëÿ òåðèòîðіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ àâòîíîìíèõ óòâî-
ðåíü (ðåñïóáëіê, çåìåëü, øòàòіâ) êîíñòèòóöіÿ ôåäåðàòèâíîї äåðæàâè, äî 
ÿêîї âîíè âõîäÿòü, àáî ñïåöіàëüíèé çàêîí âèçíà÷àþòü êîëî ïèòàíü,  
ç ÿêèõ îðãàíè âðÿäóâàííÿ àâòîíîìії ìîæóòü óõâàëþâàòè çàêîíîäàâ÷і 
àêòè. Â àäìіíіñòðàòèâíèõ àâòîíîìіÿõ ìіñöåâі îðãàíè âðÿäóâàííÿ óõâà-
ëþþòü âèíÿòêîâî ïіäçàêîííі àêòè.



Íîâà åêîíîìі÷íà  ïîëіòèêà  — åêîíîìі÷íà ïîëіòèêà â ðàäÿíñüêèõ 
ðåñïóáëіêàõ ó 1921–1928 ðð., ùî çàìіíèëà ïîëіòèêó «âîєííîãî êîìó-
íіçìó». Ìàëà íà ìåòі ïîäîëàòè åêîíîìі÷íó òà ïîëіòè÷íó êðèçó áіëüøî-
âèöüêîãî ðåæèìó òà äîïîìîãòè áіëüøîâèêàì óòðèìàòè âëàäó. Çàïî÷àò-
êîâàíà ðіøåííÿì Õ ç’їçäó ÐÊÏ(á) (áåðåçåíü 1921 ð.) ïðî çàìіíó 
ïðîäðîçêëàäêè ôіêñîâàíèì ïðîäîâîëü÷èì ïîäàòêîì. Ïіäïðèєìñòâàì, 
êîîïåðàòèâàì òà іíäèâіäóàëüíî ãîñïîäàðþþ÷èì ñåëÿíàì íàäàíî ïðàâî 
âіëüíî ïðîäàâàòè ïðîäóêòè, ÿêі çàëèøàëèñÿ ïіñëÿ âíåñåííÿ íàòóðàëü-
íîãî ïîäàòêó. Ëіêâіäîâàíî êîíöåíòðàöіéíі òàáîðè äëÿ «äåçåðòèðіâ òðóäî-
âîãî ôðîíòó», íà ïіäïðèєìñòâàõ çàïðîâàäæåíî âіëüíèé íàéì ðîáî÷îї 
ñèëè. Óñі îõî÷і ìîãëè îòðèìàòè ëіöåíçіþ íà òîðãіâëþ, îäíî÷àñíî çàïðî-
âàäæóâàëàñÿ äåðæàâíà і êîîïåðàòèâíà òîðãіâëÿ, ç’ÿâèëèñÿ òîâàðíі áіðæі, 
ñèíäèêàòè é îïòîâі ÿðìàðêè, ïðîâåäåíî ãðîøîâó ðåôîðìó (óâåäåíî â îáіã 
çàáåçïå÷åíі çîëîòîì áàíêîâі áіëåòè — òàê çâàíі ÷åðâіíöі). Äðіáíі ïðîìèñ-
ëîâі ïіäïðèєìñòâà ïåðåäàâàëè êîîïåðàòèâíèì àðòіëÿì àáî ïðèâàòíèì 
îñîáàì (ó òîìó ÷èñëі êîëèøíіì âëàñíèêàì). Âåëèêі ïіäïðèєìñòâà çàëè-
øàëè â äåðæàâíіé âëàñíîñòі é îá’єäíóâàëè â òðåñòè, ùî ïðàöþâàëè íà 
çàñàäàõ ñàìîîêóïíîñòі (ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó). Ëåãàëіçàöіÿ 
ïðèâàòíîї іíіöіàòèâè ïîêëèêàëà äî æèòòÿ òîðãîâöіâ-îïòîâèêіâ, ìàêëåðіâ, 
êîìіñіîíåðіâ, âëàñíèêіâ àáî îðåíäàòîðіâ ïіäïðèєìñòâ. Âëàäà êîðèñòóâà-
ëàñÿ їõíіìè ïîñëóãàìè, àëå ïðåçèðëèâî íàçèâàëà íåïìàíàìè. Åêîíîìі÷íі 
ìîæëèâîñòі íåïó áóëè îáìåæåíі. Ðèíîê, ó ÿêîìó îïèíÿëèñÿ ãîñïðîçðà-
õóíêîâі òðåñòè, áóâ âіäðіçàíèé âіä ñâіòîâîãî ðèíêó ìîíîïîëієþ çîâíіø-
íüîї òîðãіâëі òà ìàéæå àáî öіëêîì ìîíîïîëіçîâàíèé, ïîçáàâëåíèé êîíêó-
ðåíöії ïіäïðèєìñòâ іíøèõ ôîðì âëàñíîñòі. Äåðæàâà çàëèøàëàñÿ ôàêòè÷íî 
ìîíîïîëіñòîì ó âèðîáíèöòâі îñíîâíèõ âèäіâ ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії  
і ãîëîâíèì ïîêóïöåì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, òîìó ìîãëà âñòà-
íîâëþâàòè ïðîäàæíі é çàêóïіâåëüíі öіíè, âëàøòîâóþ÷è ó âіäíîñèíàõ 
ìіæ ìіñòîì і ñåëîì âèãіäíèé äëÿ ñåáå öіíîâèé ïåðåïàä («íîæèöі öіí»). 
Çãîðòàííÿ íîâîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè ðîçïî÷àëîñÿ ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ 
XIV ç’їçäîì ÂÊÏ(á) (ãðóäåíü 1925 ð.) êóðñó íà іíäóñòðіàëіçàöіþ. Ó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі êіíöåì íåïó ñòàâ 1928 ð., êîëè áóëî âіäíîâëåíî 
ïðèìóñîâі õëіáîçàãîòіâëі.

«Íîâèé êóðñ» (àíãë. New Deal — íîâà óãîäà) — çàõîäè іç çàïðîâà-
äæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè і ñîöіàëüíèõ âіäíîñèí ó 
ÑØÀ, ÿêі âіä 1933 ð. çäіéñíþâàëà àäìіíіñòðàöіÿ ïðåçèäåíòà Ô. Ä. Ðóç -
âåëüòà çàäëÿ ïîäîëàííÿ «Âåëèêîї äåïðåñії». Â îñíîâó «íîâîãî êóðñó» 
ïîêëàäåíî ðîçóìіííÿ ïðè÷èí êðèçè — íåâіäïîâіäíіñòü ìåõàíіçìіâ îïîäàò-
êóâàííÿ ïðèáóòêіâ êîðïîðàöіé òà їõíüîãî ïåðåðîçïîäіëó íà êîðèñòü 
ñóñïіëüñòâà. Ñòàðі ìåõàíіçìè ñòèìóëþâàëè çðîñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ìîæëè-
âîñòåé åêîíîìіêè і âîäíî÷àñ çàëèøàëè íåâіäïîâіäíî ìàëèìè ìîæëèâîñòі 

ñóñïіëüíîãî ñïîæèâàííÿ. Çà öèõ óìîâ ïåðåâèðîáíèöòâî, áåçðîáіòòÿ òà 
åêîíîìі÷íèé êðàõ ñòàâàëè íåìèíó÷èìè. Äëÿ çìіíè ñèòóàöії íà êðàùå 
«íîâèé êóðñ» ïðîïîíóâàâ ñïðàâåäëèâèé ïåðåðîçïîäіë ñóñïіëüíîãî áàãàò-
ñòâà. Åêîíîìіêà ïîïèòó ìàëà çáіëüøèòè êóïіâåëüíó ñïðîìîæíіñòü 
íèæ÷îãî і ñåðåäíüîãî êëàñіâ. Îäíèì ç ãîëîâíèõ ìåõàíіçìіâ ñîöіàëüíîãî 
ïåðåðîçïîäіëó ñòàâ äåðæàâíèé áþäæåò. Ðåçóëüòàò «íîâîãî êóðñó» 
Ðóçâåëüòà — óòâîðåííÿ äåðæàâè çàãàëüíîãî äîáðîáóòó, ñòðèæíåì ÿêîї 
ñòàâ àìåðèêàíñüêèé «ñåðåäíіé êëàñ» ÿê îñíîâà äåìîêðàòè÷íîї ñèñòåìè 
ÑØÀ.

«Íîâèé ïîðÿäîê» (íіì. Neuordnung — ðåîðãàíіçàöіÿ, íîâèé ïîðÿäîê) — 
ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ÿêèé íàöèñòñüêà Íіìå÷÷èíà ïðàãíóëà âñòàíîâèòè íà 
îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ. Âñòàíîâëåííÿ «íîâîãî ïîðÿäêó» ïî÷àëîñÿ ùå äî 
ïî÷àòêó Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (òîäі ðîçóìіëîñÿ ÿê çìіíà êîðäîíіâ  
ó Єâðîïі), à ïóáëі÷íî áóëî ïðîãîëîøåíå À. Ãіòëåðîì ó 1941 ð. Ïåðåäóñіì 
«íîâèé ïîðÿäîê» ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ ïàíãåðìàíñüêîї äåðæàâè íà 
îñíîâі íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íіé іäåîëîãії, à éîãî õàðàêòåðíèìè ïðîÿâàìè 
íà îêóïîâàíèõ òåðèòîðіÿõ áóëè ôіçè÷íå çíèùåííÿ ëþäåé çà ðàñîâèìè, 
íàöіîíàëüíèìè é ïîëіòè÷íèìè îçíàêàìè, îðãàíіçàöіÿ òàáîðіâ ñìåðòі, 
ïðèìóñîâå âèâåçåííÿ ëþäåé äî Íіìå÷÷èíè ÿê ðîáî÷îї ñèëè, åêîíîìі÷íå 
ïîãðàáóâàííÿ. 

О
Îêóïàöіéíèé ðåæèì — ðåæèì, óñòàíîâëåíèé óðÿäîì äåðæàâè, âіéñüêà 

ÿêîї îêóïóâàëè (ëàò. occupatio – çàãàðáàííÿ) ÷àñòèíó ÷è âñþ òåðèòîðіþ 
іíøîї äåðæàâè áåç îòðèìàííÿ ñóâåðåííèõ ïðàâ íà íåї. Ðåæèì âіéñüêîâîї 
îêóïàöії ðåãóëþþòü Ãààçüêà êîíâåíöіÿ 1907 ð., Æåíåâñüêà êîíâåíöіÿ 
1949 ð. «Ïðî çàõèñò öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ», Ãààçüêà êîíâåíöіÿ ïðî 
çàõèñò êóëüòóðíèõ öіííîñòåé ó âèïàäêó çáðîéíîãî êîíôëіêòó 1954 ð. 
Ó 1914 ð. ï’ÿòü àðìіé ó ñêëàäі ðîñіéñüêîãî Ïіâäåííî-Çàõіäíîãî ôðîíòó 
(êîìàíäóâà÷ ãåíåðàë Ìèêîëà Іâàíîâ) ïіä ÷àñ Ãàëèöüêîї áèòâè (10 ñåðïíÿ — 
13 âåðåñíÿ) çàõîïèëè Ãàëè÷èíó, Áóêîâèíó і Íàäñÿííÿ. Îêóïàöіÿ òðèâàëà 
äî ñåðåäèíè 1915 ð.

«Îðàíæåâèé  áіëüøîâèçì» — îáðàçíèé âèñëіâ ïðî іäåéíі çàñàäè é 
ïîëіòèêó Áîëãàðñüêîãî çåìëåðîáñüêîãî íàðîäíîãî ñîþçó (ÁÇÍÑ) íà ÷îëі  
ç Àëåêñàíäðîì Ñòàìáîëіéñüêèì. Ïіäñòàâîþ äëÿ âèñëîâó ñòàëè îðàí-
æåâèé êîëіð ïàðòіéíîãî ïðàïîðà òà іäåîëîãіÿ, íà ÿêó îðієíòóâàëàñÿ 
ïàðòіÿ. ÁÇÍÑ âіäêèäàâ ÿê çàõіäíèé êàïіòàëіçì, òàê і ðîñіéñüêèé êîìó-
íіçì ç éîãî äèêòàòóðîþ ïðîëåòàðіàòó, і ïðîïîíóâàâ òðåòіé øëÿõ: çàïðî-
âàäèòè äèêòàòóðó ñåëà é ñåëÿíñòâà (і íå òіëüêè â Áîëãàðії), çíèùèòè 
öіííîñòі ìіñüêîї êóëüòóðè é ñàìі ìіñòà-«ñîäîìè» ç їõíіìè ìåøêàíöÿìè 
(íàéìàíèìè ïðàöіâíèêàìè, ïіäïðèєìöÿìè і ÷èíîâíèêàìè). Ó 1919–



1923 ðð. À. Ñòàìáîëіéñüêèé íà ÷îëі áîëãàðñüêîãî óðÿäó ðіøó÷å âòіëþâàâ 
öþ ïàðòіéíó ïðîãðàìó. Ó ñâîїõ äіÿõ âіí ñïèðàâñÿ íà ñòâîðåíó ÁÇÍÑ ïàðà-
ìіëіòàðíó îðãàíіçàöіþ — Îðàíæåâó ãâàðäіþ. 

Îñàäíèöòâî (ïîëüñ. osadnik — ïîñåëåíåöü, ïåðåñåëåíåöü, êîëîíіñò) — 
ïîëіòèêà çàñåëåííÿ ïîëüñüêèìè êîëîíіñòàìè çàõіäíîóêðàїíñüêèõ і çàõіä-
íîáіëîðóñüêèõ çåìåëü, ÿêó ïðîâîäèâ óðÿä Ïîëüùі â 1920–1930-õ ðîêàõ. 
Çîêðåìà, ó 1920 ð. ïîëüñüêèé ñåéì óõâàëèâ çàêîí «Ïðî íàäàííÿ çåìëі 
ñîëäàòàì Âіéñüêà Ïîëüñüêîãî». Âàðøàâà ïіäòðèìóâàëà îñàäíèêіâ — öå 
áóëè ïåðåâàæíî âåòåðàíè ïîëüñüêîãî âіéñüêà, ÿêі âіäçíà÷èëèñÿ â ïîëü-
ñüêî-óêðàїíñüêіé òà ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêіé âіéíàõ. Âîíè îòðèìóâàëè 
êðåäèòè íà ïіëüãîâèõ óìîâàõ, à â 1925 ð. óõâàëåíî çàêîí ïðî àãðàðíó 
ðåôîðìó. Âіäïîâіäíî äî íüîãî ïîëüñüêі ïåðåñåëåíöі äî Ãàëè÷èíè òà 
Âîëèíі îòðèìóâàëè çåìëþ áåçîïëàòíî (âіéñüêîâі) àáî êóïóâàëè íà ïіëü-
ãîâèõ óìîâàõ. Ùîðîêó ïіä öþ ïðîãðàìó âèäіëÿëè 200 òèñ. ãà çåìåëü. 
Îñàäíèöòâî ìàëî íå òàê ãîñïîäàðñüêó, ÿê ïîëіòè÷íó ìåòó — çáіëüøèòè 
ïîëüñüêó ïðèñóòíіñòü íà óêðàїíñüêèõ і áіëîðóñüêèõ òåðåíàõ. Çà äåñÿòè-
ëіòòÿ (1921–1931 ðð.) çàâäÿêè ïîëіòèöі îñàäíèöòâà ÷àñòêà ïîëüñüêîãî 
íàñåëåííÿ â íàöіîíàëüíîìó ñêëàäі Çàõіäíîї Óêðàїíè (ãàëèöüêèõ і âîëèí-
ñüêèõ âîєâîäñòâ) çðîñëà ç 22,9 % äî 25,7 %.

Îñòàðáàéòåðè (íіì. Ostarbeiter — ñõіäíèé ðîáіòíèê) — íіìåöüêèé 
òåðìіí äëÿ îçíà÷åííÿ îñіá, âèâåçåíèõ ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè çі 
ñõіäíèõ îêóïîâàíèõ òåðèòîðіé, ïåðåâàæíî ç ðåéõñêîìіñàðіàòó «Óêðàїíà», 
íà ïðèìóñîâі ðîáîòè äî Íіìå÷÷èíè. Öі îñîáè áóëè çîáîâ’ÿçàíі íîñèòè 
íàøèâêó òåìíî-áëàêèòíîãî é áіëîãî êîëüîðіâ ç íàïèñîì «OST» (íіì. 
«ÑÕІÄ»).

Îòàìàíùèíà — ÿâèùå, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíі íåäîñòàòíÿ öåíòðàëі-
çàöіÿ äåðæàâíîї âëàäè òà її ïåðåòіêàííÿ äî îòàìàíіâ — êîìàíäèðіâ 
çáðîéíèõ çàãîíіâ, ñôîðìîâàíèõ ç ìіñöåâîãî ëþäó, êîæåí ç ÿêèõ êîíòðî-
ëþâàâ ïåâíó òåðèòîðіþ. Ñïî÷àòêó çàãîíè ôîðìóâàëèñÿ äëÿ ñàìîîáîðîíè 
âіä äåçåðòèðіâ і áàíä, ó ïåðіîä Ãåòüìàíàòó áіëüøіñòü ç íèõ ïіäòðèìàëà 
Äèðåêòîðіþ, ïåðåòâîðèâøèñü íà ïîâñòàíñüêі çàãîíè. ×åðåç íåñïðîìîæ-
íіñòü Äèðåêòîðії ñòâîðèòè ìіöíó âåðòèêàëü âëàäè â óìîâàõ áîðîòüáè 
ïðîòè ÷åðâîíèõ і áіëèõ, êîíôëіêòó ç Àíòàíòîþ, âіéíè ç ïîëÿêàìè çà 
Ãàëè÷èíó, îòàìàíè ïåðåáðàëè íà ñåáå âіéñüêîâó é ïîëіòè÷íó âëàäó íà 
ìіñöÿõ. Íåâäîâçі ÷àñòèíà îòàìàíіâ ïåðåéøëà íà áіê áіëüøîâèêіâ àáî íå 
âèçíàëà æîäíîї âëàäè êðіì âëàñíîї. Ó ðåçóëüòàòі âèíèêëà îòàìàíùèíà — 
õàðàêòåðíèé äëÿ Óêðàїíè âèÿâ «âіéíè âñіõ ïðîòè âñіõ». Ó âæèòîê òåðìіí 
óâіâ Â. Âèííè÷åíêî, âèçíà÷èâøè îòàìàíùèíó â ïðàöі «Âіäðîäæåííÿ 
íàöії» îêðåìèì ïåðіîäîì іñòîðії Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії. Äî ïðîÿâіâ 
îòàìàíùèíè âіäíîñÿòü òàêîæ àíòèóðÿäîâі âèñòóïè âіéñüêîâèõ ÷àñòèí  

ó ïіäïîðÿäêóâàííі Äèðåêòîðії, ÿê-îò ñïðîáó äåðæàâíîãî ïåðåâîðîòó  
â Ðіâíîìó êîìàíäóâà÷à Âîëèíñüêîї ãðóïè Àðìії ÓÍÐ ãåíåðàë-õîðóíæîãî 
Â. Îñêіëêà (êâіòåíü 1919 ð.) ÷è «ñàìîâіëüíèé çàõâàò âëàñòè» â Çàïîðіçü-
êîìó êîðïóñі Àðìії ÓÍÐ ïîëêîâíèêîì Ï. Áîëáî÷àíîì (÷åðâåíü 1919 ð.). 

П
«Ïàöèôіêàöіÿ» (ëàò. pacificatio — óìèðîòâîðåííÿ, óòèõîìèðåííÿ) — 

àäìіíіñòðàòèâíî-ðåïðåñèâíà ïîëіöåéñüêà àêöіÿ ïîëüñüêîї âëàäè ïðîòè 
óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè, ÿêà âіäáóëàñÿ âîñåíè 1930 ð. Áóëà 
íåàäåêâàòíîþ (çà ïðèíöèïîì êîëåêòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі) âіäïîâіääþ 
âëàäè íà ñàáîòàæíó àêöіþ ÎÓÍ, à ðіâíî÷àñíî — åëåìåíòîì ïåðåäâèáîð÷îї 
êàìïàíії, ñïðÿìîâàíèì íà çàëÿêóâàííÿ îïîçèöії. Äî «ïàöèôіêàöії» áóëî 
çàëó÷åíî ïîëіöіþ і âіéñüêîâі ïіäðîçäіëè, ÿêі îòî÷óâàëè ñåëà òà ïðîâî-
äèëè îáøóêè é äîïèò ìåøêàíöіâ. Óïðîäîâæ 16 âåðåñíÿ — 30 æîâòíÿ 
1930 ð. àêöіÿ îõîïèëà 16 ïîâіòіâ Ëüâіâñüêîãî, Ñòàíіñëàâñüêîãî é Òåðíî-
ïіëüñüêîãî âîєâîäñòâ. Çà äàíèìè óêðàїíñüêîї ñòîðîíè, «ïàöèôіêàöії» 
áóëî ïіääàíî áëèçüêî 750 ñіë, ç ÿêèõ 250 çàçíàëè âàæêèõ ìàòåðіàëüíèõ 
âòðàò і ðóéíóâàíü. Îôіöіéíі ïîëüñüêі äàíі ïіäòâåðäæóâàëè «ïàöèôі-
êàöіþ» ëèøå ùîäî 450 ñіë (10 % óñіõ ñіë Ãàëè÷èíè). Çâàæàþ÷è íà 
÷èñëåííі ôàêòè ïîáèòòÿ ëþäåé, çàâäàíó ìàòåðіàëüíó øêîäó, çíåâàãó äî 
íàöіîíàëüíèõ ïî÷óâàíü óêðàїíñüêèõ ñåëÿí, äії âèêîíàâöіâ «ïàöèôіêàöії» 
âèêëèêàëè ìіæíàðîäíèé ðåçîíàíñ і ñòàëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó â Ëіçі 
Íàöіé.

Ïîçèöіéíà (îêîïíà) âіéíà  — ïåðіîä âіéíè, ïіä ÷àñ ÿêîãî áîéîâі äії 
òðèâàþòü íà âіäíîñíî ñòàáіëüíèõ ïîçèöіÿõ ç íàäіéíèì іíæåíåðíèì çàáåç-
ïå÷åííÿì (òðàíøåї ó êіëüêà ðÿäіâ, óêðіïëåíі âîãíåâі òî÷êè, áëіíäàæі 
òà іí.). Ïåðåõіä äî ïîçèöіéíîї âіéíè çóìîâëåíèé íåçäàòíіñòþ âîþþ÷èõ 
ñòîðіí ïðîðâàòè îáîðîíó ñóïðîòèâíèêà і ðîçãîðíóòè ìàñøòàáíèé íàñòóï. 
Õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñòàëîþ ñèòóàöієþ íà ôðîíòàõ, ìàëîðåçóëüòàòèâíèìè 
âіéñüêîâèìè äіÿìè. Ïîçèöіéíà âіéíà ìàє íà ìåòі äåìîãðàôі÷íå é åêîíî-
ìі÷íå âèñíàæåííÿ ñóïðîòèâíèêà. Õàðàêòåðó ïîçèöіéíîї âіéíè áîéîâі äії 
â Ïåðøó ñâіòîâó íàáðàëè: íà Çàõіäíîìó ôðîíòі — ç êіíöÿ 1914 ð., à íà 
Ñõіäíîìó — ðîêîì ïіçíіøå.

Ïîëіòèêà «óìèðîòâîðåííÿ»  — ïîëіòèêà êðàїíè àáî ãðóïè êðàїí, ÿêà 
ïîëÿãàє â ïîñòóïêàõ äåðæàâі-àãðåñîðó; ñïðÿìîâàíіñòü ïîëіòèêè íà äîñÿã-
íåííÿ êîìïðîìіñіâ çàäëÿ óòðèìàííÿ àãðåñîðà âіä ïîðóøåííÿ ìèðó, 
àíåêñії ÷óæèõ òåðèòîðіé ÷è іíøèõ äіé, ÿêі çàãðîæóþòü âіéíîþ. Іñòîðèêè 
öåé òåðìіí íàé÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü äëÿ õàðàêòåðèñòèêè äіé áðèòàí-
ñüêèõ і ôðàíöóçüêèõ óðÿäіâ ùîäî íàöèñòñüêîї Íіìå÷÷èíè â äðóãіé ïîëî-
âèíі 1930-õ ðîêіâ.



Ïîëіòè÷íà іäåîëîãіÿ — ñèñòåìà óÿâëåíü, іäåé і ïîãëÿäіâ, ÿêà âіääçåð-
êàëþє ïîëіòè÷íі іíòåðåñè, ñâіòîãëÿä, іäåàëè, íàñòðîї ëþäåé, ïàðòіé, 
іíøèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï; ìіñòèòü íå òіëüêè çíàííÿ ïðî ïîëіòèêó, à é ñòàâ-
ëåííÿ (ó òîìó ÷èñëі óïåðåäæåííÿ) äî îïîíåíòіâ. Ïîëіòè÷íі ñèëè âèêî-
ðèñòîâóþòü іäåîëîãіþ äëÿ îâîëîäіííÿ ñóñïіëüíîþ ñâіäîìіñòþ, çãóðòó-
âàííÿ ëþäåé íà îñíîâі іíòåðåñіâ ïåâíîї ñîöіàëüíîї ãðóïè òà ìîáіëіçàöії 
ãðîìàäÿí íà àêòèâíі äії çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ çàâäàíü. Ïîëі-
òè÷íó іäåîëîãіþ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ôîðìó ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі і ÿê 
ÿâèùå êóëüòóðè.

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì — ñïîñіá ôóíêöіîíóâàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè 
ñóñïіëüñòâà, õàðàêòåð ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ ó êðàїíі, ñèñòåìà ìåòîäіâ çäіé-
ñíåííÿ ïîëіòè÷íîї (âêëþ÷íî ç äåðæàâíîþ) âëàäè â ñóñïіëüñòâі.

Ïîëіöåéñüêà äåðæàâà (íіì. Polizeistaat) — îáðàçíèé âèñëіâ, ÿêèé 
çàñòîñîâóþòü äî äåðæàâ, ÿêі íàìàãàþòüñÿ æîðñòêî ðåãëàìåíòóâàòè і 
êîíòðîëþâàòè ñóñïіëüíå æèòòÿ, âäàþ÷èñü äî ïðèìóñó і ñèëîâèõ ìåòîäіâ 
(çîêðåìà ðåïðåñіé). Âèñëіâ ç’ÿâèâñÿ çàâäÿêè ïîïóëÿðíіé ó XVIII ñò. 
êîíöåïöії îñâі÷åíîãî àáñîëþòèçìó. Íà ïðîòèâàãó ìîäåëі ïîëіöåéñüêîї 
äåðæàâè, ÿêà ïåðåäáà÷àëà ïðàâî é îáîâ’ÿçîê âëàäè «çàäëÿ áëàãà íàðîäó» 
ïîðóøóâàòè ïðàâà ãðîìàäÿí, òîäі æ âèíèêëà êîíöåïöіÿ ïðàâîâîї äåðæàâè 
(Rechtsstaat). Ó ÕÕ ñò. òåîðіÿ ïîëіöåéñüêîї äåðæàâè ïðîÿâèëàñÿ ó ïðàê-
òèöі òîòàëіòàðèçìó. Ëіäåð іòàëіéñüêèõ ôàøèñòіâ Áåíіòî Ìóññîëіíі 
ñóòíіñòü òîòàëіòàðíîї äåðæàâè âèçíà÷èâ òàê: «Óñå â äåðæàâі, íі÷îãî ïîçà 
äåðæàâîþ, íі÷îãî ïðîòè äåðæàâè», à Éîñèô Ñòàëіí ñòâåðäæóâàâ, ùî 
ëþäèíà ìàє áóòè «ãâèíòèêîì äåðæàâíîãî ìåõàíіçìó».

Ïîïóëіçì — ïîëіòè÷íà ïðàêòèêà âïëèâó íà øèðîêі ìàñè і ìàñîâó 
ñâіäîìіñòü øëÿõîì ïëåêàííÿ âіðè â íàéïðîñòіøі é øâèäêі ñïîñîáè âèðі-
øåííÿ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì, äîñÿãíåííÿ ñîöіàëüíîї і íàöіîíàëüíîї ñïðà-
âåäëèâîñòі ÷åðåç ïðÿìó ó÷àñòü íàðîäó â óïðàâëіííі (âіäêèäàííÿ ïàðëà-
ìåíòàðèçìó), áîðîòüáó ç áþðîêðàòієþ і êîðóïöієþ, àíòèіíòåëåêòóàëіçì.

Ïîðàéìîñ — ãåíîöèä ðîìіâ, îðãàíіçîâàíèé і çäіéñíåíèé íàöèñòàìè  
â 1935–1945 ðð. íà òåðèòîðії Íіìå÷÷èíè, êðàїí — ñîþçíèêіâ Òðåòüîãî 
ðåéõó é îêóïîâàíèõ êðàїí. Çíèùåííÿ ðîìіâ áóëî ÷àñòèíîþ ðàñîâîї ïîëі-
òèêè íàöèñòіâ. Êіëüêіñòü ðîìіâ, ÿêі çàãèíóëè âіä ðåïðåñіé, íåâіäîìà: іñòî-
ðèêè ïèøóòü і ïðî 220–500 òèñ., і ïðî 0,6–1,5 ìëí. Ðîìè ñòàëè ïåðøèìè 
æåðòâàìè Áàáèíîãî ßðó â Êèєâі ó âåðåñíі 1941 ð. (çà êіëüêà äíіâ òàì 
áóëî çíèùåíî ï’ÿòü ðîìñüêèõ òàáîðіâ, ÿêі ðîçòàøîâóâàëèñÿ íàâêîëî 
ìіñòà). Óâàæàþòü, ùî âñüîãî â ïåðіîä Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïіä ÷àñ 
êàðàëüíèõ àêöіé íàöèñòñüêîãî îêóïàöіéíîãî ðåæèìó â Óêðàїíі áóëî 
çíèùåíî áëèçüêî 20 òèñ. îñіá ðîìñüêîї íàöіîíàëüíîñòі (áåç çàãèáëèõ íà 
ïðèìóñîâèõ ðîáîòàõ, ó òàáîðàõ, ó ðåçóëüòàòі ïàðòèçàíñüêèõ äіé òà іí.).

Ïðîäîâîëü÷à  ðîçêëàäêà  (ïðîäðîçâåðñòêà) — ñèñòåìà çàãîòіâëі ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії, ùî äіÿëà íà ïіäâëàäíèõ áіëüøîâèêàì 
òåðèòîðіÿõ ó 1918–1921 ðð. Ïåðåäáà÷àëà îáîâ’ÿçêîâó çäà÷ó äåðæàâі 
çåðíà, à âіä 1919 ð. òàêîæ êàðòîïëі òà ì’ÿñà, ùî ïåðåâèùóâàëî âñòà-
íîâëåíі íîðìè îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ і ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. Â Óêðàїíі 
ïðîäîâîëü÷ó äèêòàòóðó çàïðîâàäæåíî â êâіòíі 1919 ð. Íàðîäíèé êîìі-
ñàðіàò ïðîäîâîëüñòâà âñòàíîâëþâàâ ïëàíîâі ïîêàçíèêè çáîðó «ëèøêіâ» 
äëÿ ãóáåðíіé, äàëі öåé ïîêàçíèê ðîçâåðñòóâàâñÿ (ðîçïîäіëÿâñÿ) ìіæ 
ïîâіòàìè, âîëîñòÿìè, ñåëàìè é äâîðàìè. Ôîðìàëüíî âèêîíàâöÿìè 
õëіáíîї ðîçâåðñòêè áóëè òàê çâàíі ñåðåäíÿêè — ñåëÿíñüêі ðîäèíè, ùî 
îáðîáëÿëè 5–10 äåñÿòèí çåìëі. Äëÿ «êóðêóëüñüêèõ» ãîñïîäàðñòâ 
ïëîùåþ ïîíàä 10 äåñÿòèí âñòàíîâëþâàëè ïіäâèùåíі íîðìè ðîçâåðñòêè. 
Ïðîäðîçêëàäêà áóëà åëåìåíòîì ïîëіòèêè «âîєííîãî êîìóíіçìó», ÿêà 
ïåðåäáà÷àëà ïðÿìèé ïðîäóêòîîáìіí ìіæ ìіñòîì і ñåëîì, çîêðåìà ïðàâî 
ñåëÿí îòðèìàòè çà çäàíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêöіþ ïðîìèñëîâі 
òîâàðè. Íà ïðàêòèöі çàãîòіâëі çäіéñíþâàëè ñèëîâèìè ìåòîäàìè — äëÿ 
âèëó÷åííÿ «ëèøêіâ» çàëó÷àëè ïðîäçàãîíè, ÷àñòèíè ×åðâîíîї àðìії і 
êîìіòåòè áіäíîòè / êîìіòåòè íåçàìîæíèõ ñåëÿí. Ðîçâåðñòóâàëè íå ëèøå 
çåðíî, ì’ÿñî é êàðòîïëþ, à ìàéæå âñþ ïðîäîâîëü÷ó ïðîäóêöіþ òà ñèðî-
âèíó. Ôàêòè÷íî ðàäÿíñüêà äåðæàâà ïðîâîäèëà ïëàíîâі é ïîíàäïëàíîâі 
êîíôіñêàöії ñåëÿíñüêîї ïðîäóêöії, íàñëіäêîì ÿêèõ ñòàâ ãîëîä â Óêðàїíі 
é íà Ïîâîëæі â 1921–1923 ðð.

Р
Ðàäÿíіçàöіÿ — êîìïëåêñ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ, ïîëіòè÷íèõ, íàöіî-

íàëüíî-êóëüòóðíèõ і ðåïðåñèâíî-êàðàëüíèõ çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà 
ïîâíó іíêîðïîðàöіþ äî ÑÐÑÐ çàõîïëåíèõ òåðèòîðіé.

Ðåãåíò (ëàò. regere — óïðàâëÿòè) — òèì÷àñîâèé ïðàâèòåëü ó êðàїíàõ  
ç ìîíàðõі÷íîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ, ÿêèé çäіéñíþє âëàäó â ïåðіîä ìàëî-
ëіòòÿ, íåäієçäàòíîñòі, òðèâàëîї õâîðîáè ÷è âіäñóòíîñòі (îäíî÷àñíî âîëîäіє 
äâîìà äåðæàâàìè òà іí.) ìîíàðõà, à òàêîæ êîëè ïðåñòîë íå çàéíÿòî. 
Іíêîëè çà öèõ æå óìîâ ïðèçíà÷àєòüñÿ êîëåãіàëüíå ïðàâëіííÿ — ðåãåíò-
ñüêà ðàäà. 

Ðåêâіçèöіÿ — ïðèìóñîâå âèëó÷åííÿ ïðèâàòíîãî ìàéíà â äåðæàâíèõ 
іíòåðåñàõ (äëÿ ïîòðåá âіéñüêà, ïîäîëàííÿ íàñëіäêіâ ñòèõіéíîãî ëèõà, 
ïðîòèäії åïіäåìії òîùî) ç íàñòóïíîþ êîìïåíñàöієþ éîãî âàðòîñòі àáî ïіä 
çàñòàâó ÷è áåçîïëàòíî. ßêùî â ðåêâіçîâàíîìó ìàéíі íå áóëî ïîòðåáè, 
éîãî ïîâåðòàëè âëàñíèêîâі àáî (ó âèïàäêó çíèùåííÿ ÷è ïîøêîäæåííÿ) 
êîìïåíñóâàëè âàðòіñòü ãðîøèìà. Áіëüøîâèöüêà âëàäà ïðàêòèêóâàëà 
áåçîïëàòíå âèëó÷åííÿ ìàéíà ó âëàñíèêіâ «іìåíåì ðåâîëþöії». 



Ðåïàðàöії (ëàò. reparatio — âіäíîâëåííÿ, âіäáóäîâà) — ó ìіæíàðîä-
íîìó ïðàâі ôîðìà ìàòåðіàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі äåðæàâè-àãðåñîðà, ùî 
ïîëÿãàє â íàäàííі äåðæàâі, ùî ïîñòðàæäàëà âіä àãðåñії, âіäøêîäóâàííÿ 
ìàòåðіàëüíîї øêîäè ãðîøèìà, íàòóðîþ àáî ïîñëóãàìè. Ìіæíàðîäíî-
ïðàâîâі íîðìè, ÿêі âðåãóëþâàëè ñòÿãíåííÿ ðåïàðàöіé, óïåðøå çàôіêñî-
âàíî ó Âåðñàëüñüêîìó ìèðíîìó äîãîâîðі 1919 ð. çà ïіäñóìêàìè Ïåðøîї 
ñâіòîâîї âіéíè. Іñòîðè÷íèì ïîïåðåäíèêîì ðåïàðàöіé ó ìіæíàðîäíîìó 
ïðàâі áóëè êîíòðèáóöії: îáîâ’ÿçîê âèïëàò ïåðåìîæåíîї ó âіéíі ñòîðîíè 
ïåðåìîæöåâі áåç óðàõóâàííÿ ïіäñòàâ ðîçâ’ÿçàííÿ âіéíè òà ðåàëüíîї ñóìè 
çáèòêіâ, ïîíåñåíèõ ïåðåìîæöåì.

Ðåïðåñії — êàðàëüíі çàõîäè, äî ÿêèõ âäàþòüñÿ äåðæàâíі îðãàíè: 
àðåøòè, íàñèëüíå óòðèìàííÿ â òàáîðàõ, äåïîðòàöії, ðîçñòðіëè òà іíøі 
ïîêàðàííÿ, ó òîìó ÷èñëі é çà іäåéíі ïåðåêîíàííÿ, íåðіäêî â ïîçàñóäîâèé 
ñïîñіá. Ó ðîêè Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè äî ðåïðåñіé ïðîòè óêðàїíöіâ âäàâà-
ëèñü ÿê ðîñіéñüêà, òàê і àâñòðіéñüêà âëàäà. Ó Íàääíіïðÿíùèíі òà Ãàëèöü-
êîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâі ó÷àñíèêіâ óêðàїíñüêîãî ðóõó çâèíóâà÷óâàëè  
â «àâñòðîôіëüñòâі», «ñåïàðàòèçìі» òà «ìàçåïèíñòâі». Àâñòðіéöі íàòîìіñòü 
ïåðåñëіäóâàëè óêðàїíöіâ çà ïіäîçðîþ â «ðóñîôіëüñòâі» òà íåëîÿëüíîñòі äî 
âëàäè.

Ðîçêóðêóëåííÿ  — ìåòîä ëіêâіäàöії êëàñó äðіáíèõ âèðîáíèêіâ ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðіâ — òàê çâàíèõ êóðêóëіâ, ÿêèé âêëþ÷àâ ðіçíі 
âèäè îáìåæåíü їõíіõ ïðàâ і ñâîáîä: âіä áåçîïëàòíîãî âèëó÷åííÿ ïðîäóêöії, 
âèðîáëåíîї ó їõíіõ äîìîãîñïîäàðñòâàõ, äî êîíôіñêàöії öіëèõ ãîñïîäàðñòâ 
ðàçîì іç çåìëåþ òà ðåìàíåíòîì і äåïîðòàöіé ðîçêóðêóëåíèõ ñåëÿí. 
Ðîçêóðêóëåííÿ ÿê ïîëіòè÷íó ðåïðåñіþ ìіñöåâі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè 
çàñòîñîâóâàëè íà ïіäñòàâі ïîñòàíîâè ïîëіòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) âіä 30 ñі÷íÿ 
1930 ð. «Ïðî çàõîäè ùîäî ëіêâіäàöії êóðêóëüñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó ðàéîíàõ 
ñóöіëüíîї êîëåêòèâіçàöії».

«Ðîçñòðіëÿíå âіäðîäæåííÿ» — ïîêîëіííÿ óêðàїíñüêîї òâîð÷îї (ïåðå-
âàæíî ëіòåðàòóðíî-ìèñòåöüêîї) іíòåëіãåíöії 1920–1930-õ ðîêіâ â ÓÑÐÐ, 
çíèùåíå ñòàëіíñüêèì ðåæèìîì. Ìåòàôîðà «ðîçñòðіëÿíå âіäðîäæåííÿ» 
íàëåæèòü ïîëüñüêîìó ïóáëіöèñòîâі é ãðîìàäñüêîìó äіÿ÷åâі Єæè Ґåäðîé-
  öþ. Óïåðøå âіí âæèâ öåé âèñëіâ ó ëèñòі äî óêðàїíñüêîãî ëіòåðàòóðî-
çíàâöÿ Þðіÿ Ëàâðіíåíêà âіä 13 ñåðïíÿ 1958 ð., çàïðîïîíóâàâøè éîãî ÿê 
íàçâó àíòîëîãії óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè 1917–1933 ðð. (êíèæêà âèéøëà 
äðóêîì ó Ïàðèæі â 1959 ð.).

Ðóõ Îïîðó — ïîíÿòòÿ äëÿ îçíà÷åííÿ àíòèíàöèñòñüêîї / àíòèôàøèñò-
ñüêîї áîðîòüáè íàðîäіâ Єâðîïè ó ïåðіîä Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Ôîðìàìè 
âîєííîãî ðóõó Îïîðó áóëè ñàáîòàæ (âèïóñê áðàêîâàíîї ïðîäóêöії, íåâè-
õîäè íà ðîáîòó, âèâåäåííÿ ç ëàäó âåðñòàòіâ і óñòàòêóâàííÿ, ïñóâàííÿ 

ïðîäîâîëüñòâà), âіäìîâà ñïіâïðàöþâàòè ç îêóïàöіéíîþ âëàäîþ, çãîäîì 
àíòèãіòëåðіâñüêå ïіäïіëëÿ òà çáðîéíà ïàðòèçàíñüêà áîðîòüáà. Âіä ïî÷àòêó 
1960-õ ðîêіâ ðóõ Îïîðó ðîçóìіëè òàêîæ ÿê áîðîòüáó çà íàöіîíàëüíі, ïîëі-
òè÷íі òà ãðîìàäÿíñüêі ïðàâà íàðîäіâ ÑÐÑÐ, à òàêîæ àíòèêîìóíіñòè÷íó 
îïîçèöіþ â êðàїíàõ Öåíòðàëüíî-Ñõіäíîї Єâðîïè.

С
Ñàìîñòіéíèêè — óçàãàëüíåíà íàçâà ïðèõèëüíèêіâ іäåї äåðæàâíîãî 

ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè. Íà ïî÷àòêó ðåâîëþöії íà ïîçèöіÿõ ñàìîñòіéíèöòâà 
ñòîÿëà òіëüêè ãðóïà ÷ëåíіâ Óêðàїíñüêîї Öåíòðàëüíîї Ðàäè íà ÷îëі  
ç Ì. Ìіõíîâñüêèì. Íà íèõ îðієíòóâàëèñÿ ÷ëåíè Óêðàїíñüêîãî âіéñüêî-
âîãî êëóáó іìåíі ãåòüìàíà Ïàâëà Ïîëóáîòêà òà Óêðàїíñüêîї íàðîäíîї 
ïàðòії. Çãîäîì òàêó ïîçèöіþ îáðàëè íîâîñòâîðåíі Óêðàїíñüêà äåìîêðà-
òè÷íî-õëіáîðîáñüêà ïàðòіÿ (òðàâåíü 1917 ð.) і Óêðàїíñüêà ïàðòіÿ ñîöі-
àëіñòіâ-ñàìîñòіéíèêіâ (ãðóäåíü 1917 ð.).

«Ñàíàöіÿ», «ñàíàöіéíèé» ðåæèì  (ëàò. sanatio — îçäîðîâëåííÿ) — 
àâòîðèòàðíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì ó Ïîëüùі â 1926–1939 ðð. Éîãî òâîð-
öÿìè áóëè Þ. Ïіëñóäñüêèé і éîãî ïðèáі÷íèêè, ÿêі âèñóíóëè ãàñëî îçäî-
ðîâëåííÿ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ øëÿõîì çãîðòàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ 
іíñòèòóòіâ, îáìåæåííÿ ïðàâ ïàðëàìåíòó і çìіöíåííÿ âèêîíàâ÷îї âëàäè 
(ïðåçèäåíòà, óðÿäó). Îñíîâó ïîëіòè÷íîї ïðîãðàìè «ñàíàöії» ñòàíîâèëè 
іäåї ñîëіäàðèçìó, âèçíàííÿ ïðіîðèòåòó äåðæàâè â ñóñïіëüíîìó æèòòі. 
Ðåæèì «ñàíàöії» äîïóñêàâ іñíóâàííÿ ëåãàëüíîї ïîëіòè÷íîї îïîçèöії, 
âîäíî÷àñ ïîáîðþâàâ îïîçèöіéíі ïàðòії òà ðóõè, âèêîðèñòîâóþ÷è â áîðîòüáі 
ç îïîíåíòàìè íàñèëüñòâî (ñâіä÷åííÿì öüîãî áóëè òàê çâàíèé Áåðåñòåé-
ñüêèé ïðîöåñ 1931–1932 ðð. íàä ëіäåðàìè ïàðëàìåíòñüêîї îïîçèöії, êîíö-
òàáіð Áåðåçà Êàðòóçüêà, ñòâîðåíèé ó 1934 ð. ÿê ìіñöå ïîçàñóäîâîãî іíòåð-
íóâàííÿ ïðîòèâíèêіâ ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó). 

«Ñàíіòàðíèé êîðäîí» — òåðìіí, ÿêèì ó ãåîïîëіòèöі ïîçíà÷àþòü ãðóïè 
êðàїí, ÿêі ñòâîðþþòü áóôåðíó çîíó ìіæ âîðîãóþ÷èìè áëîêàìè ÷è äåðæà-
âàìè. Іäåÿ íàëåæàëà áðèòàíñüêèì äèïëîìàòàì. Ó 1916 ð. âîíè ïîäàëè 
óðÿäó ìåìîðàíäóì, ó ÿêîìó ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè íåçàëåæíó Ïîëüùó 
òà ùå êіëüêà íàöіîíàëüíèõ äåðæàâ íà êîðäîíі ç Ðîñієþ, ùîá ïîçáàâèòè її 
ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñâіòîâîї âіéíè âïëèâó íà Єâðîïó. Ôðàíöóçüêà æ ñòðà-
òåãіÿ «ñàíіòàðíîãî êîðäîíó», ïðåäñòàâëåíà íà Ïàðèçüêіé ìèðíіé êîíôå-
ðåíöії 1919 ð., ïîëÿãàëà ó ñòâîðåííі íà ñõіä âіä Íіìå÷÷èíè ãðóïè äåðæàâ, 
ÿêі ìàëè ñòðèìóâàòè її âіä ñïðîá ðîçâ’ÿçàòè íîâó âіéíó, áóòè áàð’єðîì 
ìіæ Íіìå÷÷èíîþ òà êîìóíіñòè÷íîþ Ðîñієþ (çãîäîì ÑÐÑÐ), çàïîáіãòè 
ïîøèðåííþ â Çàõіäíіé Єâðîïі іäåé áіëüøîâèçìó òà åêñïîðòó áіëüøî-
âèöüêîї ðåâîëþöії. Öåé «ñàíіòàðíèé êîðäîí» ìàëè ñêëàäàòè (ç ïіâíî÷і 
íà ïіâäåíü): êðàїíè Áàëòії, Ïîëüùà, ×åõîñëîâà÷÷èíà, Ðóìóíіÿ, Êîðîëіâ-
ñòâî ñåðáіâ, õîðâàòіâ і ñëîâåíöіâ.



Ñàòüÿãðàõà (ñàíñêð. ïðàãíåííÿ äî іñòèíè) — òàêòèêà íåíàñèëü-
íèöüêîї áîðîòüáè çà íåçàëåæíіñòü â Іíäії â ïåðіîä áðèòàíñüêîãî êîëî-
íіàëüíîãî ïàíóâàííÿ ó ôîðìі íåñïіâðîáіòíèöòâà і ãðîìàäÿíñüêîї íåïî-
êîðè. Ðîçðîáëåíà Ì. Ãàíäі íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. Îñíîâíà іäåÿ — ïðàãíåííÿ 
âïëèâàòè íà ðîçñóäëèâіñòü і ñîâіñòü ñóïðîòèâíèêà ÷åðåç âіäìîâó âіä 
íàñèëüñòâà, ãîòîâíіñòü ïåðåíîñèòè áіëü і ñòðàæäàííÿ. Ìåòîþ ñàòüÿ-
ãðàõè є ïåðåòâîðåííÿ ñóïåðíèêà íà ñîþçíèêà і äðóãà. Ââàæàëîñÿ, ùî 
çâåðòàííÿ äî ñîâіñòі åôåêòèâíіøå, íіæ ïîãðîçè, à íàñèëüñòâî ïðèçâî-
äèòü äî çáіëüøåííÿ íàñèëüñòâà, íåíàñèëüñòâî æ ïåðåðèâàє ñïіðàëü çëà 
é óìîæëèâëþє ïåðåòâîðåííÿ âîðîãà íà îäíîäóìöÿ. Ãàíäі ðîçãëÿäàâ 
ñàòüÿãðàõó íå ÿê çáðîþ ñëàáêèõ, à, íàâïàêè, — ÿê çáðîþ íàéñèëü-
íіøèõ äóõîì.

Ñâіòîâà âіéíà — ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íå ÿâèùå, ÿêå õàðàêòåðèçóєòüñÿ 
çáðîéíèì ïðîòèñòîÿííÿì ìіæ âåëèêèìè êîàëіöіÿìè äåðæàâ, áîéîâèìè 
äіÿìè íà ðіçíèõ êîíòèíåíòàõ іç çàëó÷åííÿì âåëèêîї êіëüêîñòі âіéñüêîâèõ 
і ìîáіëіçîâàíèõ äî âіéñüêà îñіá, ñóïðîâîäæóєòüñÿ âåëè÷åçíèìè ëþäñüêèìè 
æåðòâàìè é ðóéíóâàííÿìè. Òåðìіí çàñòîñîâóþòü äî äâîõ ãëîáàëüíèõ 
êîíôëіêòіâ ÕÕ ñò. — Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè (àáî Âåëèêîї âіéíè, 1914–
1918 ðð.) і Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (1939–1945 ðð.).

Ñåðåäíіé êëàñ  — ñîöіàëüíà ãðóïà, äîõîäè ÿêîї äîñòàòíі äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ îñíîâíèõ æèòòєâèõ ïîòðåá: çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ òà ñàìîâіäíîâ-
ëåííÿ çàâäÿêè çäîðîâîìó õàð÷óâàííþ, êîìôîðòíîìó æèòëó, ïðîôåñіé-
íîìó ìåäè÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ, ïîâíîöіííîìó âіäïî÷èíêó; äîñòóï 
äî ÿêіñíîї îñâіòè òà ìîæëèâîñòі äëÿ ïðîôåñіéíîãî ðîñòó. Äî ñåðåäíüîãî 
êëàñó íàëåæàòü ëþäè, ÿêі çàéìàþòü ïðîìіæíå ñòàíîâèùå ìіæ íå÷èñ-
ëåííèìè áàãàòіÿìè і ñîöіàëüíèìè íèçàìè (íèçüêîîïëà÷óâàíі ðîáіò-
íèêè, îñîáè, ÿêі æèâóòü íà ñîöіàëüíó äîïîìîãó, áåçðîáіòíі, áåçäîìíі). 
Ñåðåäíіé êëàñ ñêëàäàþòü äðіáíі é ñåðåäíі ïіäïðèєìöі, ìåíåäæåðè 
ôіðì, äåðæàâíі ñëóæáîâöі, ó÷åíі, ëіêàðі, àäâîêàòè, ïåäàãîãè, іíæå-
íåðíî-òåõíі÷íі ïðàöіâíèêè, ðîáіòíèêè ïðîìèñëîâîñòі і ñôåðè ïîñëóã, 
ëþäè âіëüíèõ ïðîôåñіé (ïèñüìåííèêè, æóðíàëіñòè, àêòîðè, ìóçè-
êàíòè, ñïîðòñìåíè). 

Ñèñòåìà «îçáðîєíîãî ìèðó»  — ñèòóàöіÿ, êîëè ìèð ïіäòðèìóєòüñÿ 
çàâäÿêè íàðîùóâàííþ îçáðîєííÿ, çáіëüøåííþ ÷èñåëüíîñòі àðìіé, âèêî-
ðèñòàííþ ó âіéñüêîâèõ öіëÿõ íàóêîâèõ і òåõíі÷íèõ äîñÿãíåíü. Ïіä 
ïðèêðèòòÿì «îçáðîєíîãî ìèðó» íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. âіäáóâàëàñÿ ïіäãîòîâêà 
äî âіéíè. Øâèäêèé òåõíі÷íèé ïðîãðåñ óìîæëèâëþâàâ ïðèñêîðåíå íàêî-
ïè÷åííÿ çàïàñіâ çáðîї òà âіéñüêîâîї òåõíіêè, ùî çóìîâëþâàëî çðîñòàííÿ 
íàïðóæåíîñòі â ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ. Äèïëîìàòè÷íі çóñèëëÿ єâðî-
ïåéñüêèõ óðÿäіâ áóëè ñïðÿìîâàíі íå òàê íà çáåðåæåííÿ ìèðó, ÿê íà 
ïîøóê ñîþçíèêіâ ó ìàéáóòíіé âіéíі.

Ñèñòåìà êîëåêòèâíîї  áåçïåêè  — ñïіâðîáіòíèöòâî äåðæàâ çàäëÿ 
ïіäòðèìàííÿ ìèðó íà ãëîáàëüíîìó ÷è ðåãіîíàëüíîìó ðіâíÿõ. Îñíîâíèìè 
ñêëàäîâèìè ñó÷àñíîї ñèñòåìè êîëåêòèâíîї áåçïåêè є: 1) ñèñòåìà çàãàëü-
íîâèçíàíèõ ïðèíöèïіâ і íîðì ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, íàéâàæëèâіøèìè ç 
ÿêèõ є çàáîðîíà çàñòîñóâàííÿ ñèëè ÷è ïîãðîçè ñèëîþ ó ìіæíàðîäíèõ 
çíîñèíàõ; ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ ñïîðіâ âèíÿòêîâî ìèðíèìè çàñî-
áàìè; ñóâåðåííà ðіâíіñòü äåðæàâ; ïîâàæàííÿ îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè; íåâòðó÷àííÿ äåðæàâ ó âíóòðіøíі ñïðàâè îäíà îäíîї; 2) ñèñòåìà 
çàñîáіâ ìèðíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ìіæíàðîäíèõ ñïîðіâ; 3) ñèñòåìà êîëåê-
òèâíèõ çàõîäіâ äëÿ çàïîáіãàííÿ àêòàì àãðåñії òà óñóíåííÿ çàãðîçè ìèðîâі; 
4) ñèñòåìà êîëåêòèâíèõ çàõîäіâ ç ðîççáðîєííÿ; 5) ñèñòåìà çàõîäіâ, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çìіöíåííÿ äîâіðè ìіæ äåðæàâàìè. Ïåðøîþ ìіæíàðîäíîþ 
îðãàíіçàöієþ, ñòâîðåíîþ ç ìåòîþ ïіäòðèìàííÿ ìèðó òà áåçïåêè, áóëà Ëіãà 
Íàöіé. Її ñòàòóò ïåðåäáà÷àâ âіäìîâó âіä âіéí òà îáîâ’ÿçîê âèðіøóâàòè 
ìіæíàðîäíі ñóïåðå÷íîñòі ìèðíèì øëÿõîì, à òàêîæ êîëåêòèâíі ñàíêöії 
ïðîòè ïîðóøíèêіâ öèõ íîðì (ñòàòòі 16 і 17). Ïîïðè äåêëàðóâàííÿ ïðèí-
öèïó «îäèí çà âñіõ, à âñі çà îäíîãî», Ëіãà Íàöіé íå çìîãëà çàïîáіãòè 
Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі.

Ñîöіàëüíà (ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íà) ðåâîëþöіÿ  (ëàò. revolutio — ïåðå-
âîðîò) — çìіíà äåðæàâíîãî óñòðîþ, ÿêà ïåðåäáà÷àє ïåðåõіä âëàäè  
â äåðæàâі âіä îäíієї ãðóïè ëіäåðіâ äî іíøîї, à òàêîæ ðàäèêàëüíі ïåðåòâî-
ðåííÿ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí. Ïåðåäóìîâè ñîöіàëüíîї ðåâî-
ëþöії: ãëèáîêà ôіíàíñîâî-åêîíîìі÷íà êðèçà, ãîñòðèé êîíôëіêò ìіæ 
ñóñïіëüíèìè åëіòàìè, ìàñîâå íåâäîâîëåííÿ ïîëіòèêîþ âëàäè, çðîñòàííÿ 
ïîïóëÿðíîñòі іäåîëîãіé, ùî ïðîïîíóþòü àëüòåðíàòèâíі äî ïîëіòèêè âëàäè 
ðіøåííÿ (çàëåæíî âіä òîãî íàáèðàþòü ñèëè ñóñïіëüíі ðóõè: ðîáіòíè÷і, 
ñåëÿíñüêі, ðåëіãіéíі, íàöіîíàëüíі, ôåìіíіñòè÷íі, ïîëіòè÷íі ðіçíîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ òîùî), ñïðèÿòëèâà ìіæíàðîäíà ñèòóàöіÿ.

Ñòàíäàðòèçàöіÿ âèðîáíèöòâà  — óñòàíîâëåííÿ і çàñòîñóâàííÿ 
єäèíèõ ïðàâèë îðãàíіçàöії âèðîáíèöòâà, ÿêîñòі ïðîäóêöії òà íàäàííÿ 
ïîñëóã. Äîêóìåíòè, ó ÿêèõ çàôіêñîâàíî öі ïðàâèëà, íàçèâàþòü ñòàíäàð-
òàìè. Ñòàíäàðòè âèçíà÷àþòü îáîâ’ÿçêîâі õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöії, 
ïðàâèëà її âèðîáíèöòâà, çáåðіãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ðåàëіçàöії, åêñïëóà-
òàöії òà óòèëіçàöії, âèìîãè äî âèêîíàííÿ ðîáіò, íàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ 
âèìîãè äî óïàêîâêè òà ìàðêóâàííÿ. Çà âåðñієþ Ìіæíàðîäíîї îðãàíі-
çàöії çі ñòàíäàðòèçàöії (International Organization for Standardization, 
ISO), ÿêà ç ÷àñó ñòâîðåííÿ ó 1947 ð. ðàòèôіêóє ìіæíàðîäíі ñòàíäàðòè, 
íàéâàæëèâіøèìè ðåçóëüòàòàìè ñòàíäàðòèçàöії ïîâèííі áóòè: ïіäâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñòі âèðîáíèöòâà òà ÿêîñòі ïðîäóêöії і ïîñëóã; óñóíåííÿ 
ïåðåøêîä ó òîðãіâëі; ñïðèÿííÿ íàóêîâî-òåõíі÷íîìó ñïіâðîáіòíèöòâó 
ìіæ âèðîáíèêàìè.



Т
Òàáіð äëÿ  іíòåðíîâàíèõ  (êîíöåíòðàöіéíèé  òàáіð)— ñïåöіàëüíî 

îáëàøòîâàíå ìіñöå іç çàêðèòèì äîñòóïîì äëÿ іçîëÿöії âіéñüêîâîïîëî-
íåíèõ òà öèâіëüíèõ îñіá, ÿêèõ âëàäà âèçíàëà ìîæëèâèìè àáî ðåàëüíèìè 
âîðîãàìè ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó. Ïåðøі êîíöåíòðàöіéíі òàáîðè ñòâîðèëè 
àíãëіéöі â Ïіâäåííіé Àôðèöі ïіä ÷àñ äðóãîї àíãëî-áóðñüêîї âіéíè. Ó Єâ     ðî   - 
ïі îäíèì ç ïåðøèõ òàêèõ òàáîðіâ áóâ Òàëåðãîô (íіì. Interniertenlager 
Tha  lerhof), ñòâîðåíèé ïіä ÷àñ ñâіòîâîї âіéíè íåäàëåêî âіä ì. Ãðàöà. Òàáіð 
ïðîіñíóâàâ âіä âåðåñíÿ 1914 äî òðàâíÿ 1917 ð. Òàëåðãîô íàçèâàëè «óêðà-
їíñüêîþ Ãîëãîôîþ», òóò çàãèíóëî êіëüêà òèñÿ÷ óêðàїíöіâ.

Òàáіð ñìåðòі — ïîøèðåíà â іñòîðè÷íіé òà ïóáëіöèñòè÷íіé ëіòåðàòóðі 
íàçâà êіëüêîõ íàöèñòñüêèõ êîíöåíòðàöіéíèõ òàáîðіâ (Àóøâіö, Òðåáëіíêà, 
Áåëæåöü, Ñîáіáîð, Õåëìíî і Ìàéäàíåê), ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ìàñîâîãî çíè -
ùåííÿ ðіçíèõ ãðóï íàñåëåííÿ: єâðåїâ, ðîìіâ, âіéñüêîâîïîëîíåíèõ òà іí.

Òàєìíà äèïëîìàòіÿ — ïðèõîâàíà äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà ðåàëі-
çàöіþ äåðæàâíèõ іíòåðåñіâ, ðåçóëüòàòè ÿêîї ìàþòü çàëèøàòèñÿ íåâіäî-
ìèìè äëÿ øèðîêîãî çàãàëó; ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü äâîõ і áіëüøå ñòîðіí 
(äåðæàâ) äëÿ âåäåííÿ òàєìíèõ ïåðåãîâîðіâ, âèðîáëåííÿ ñïіëüíîї ïîçèöії, 
óêëàäåííÿ òàєìíèõ óãîä.

Òàêòèêà «âèïàëåíîї çåìëі»  — ñïîñіá âåäåííÿ âіéíè, ÿêèé ïîëÿãàє â 
çíèùåííі âñüîãî, ùî ìîæå ñëóãóâàòè æèòòєçàáåçïå÷åííþ âіéñüê і öèâіëü-
íîãî íàñåëåííÿ íà òåðèòîðії, ÿêó ìîæå çàéíÿòè ïðîòèâíèê. Äî öüîãî 
âіäíîñÿòü çíèùåííÿ õàð÷îâèõ çàïàñіâ і âðîæàþ, çàáðóäíåííÿ äæåðåë 
ïèòíîї âîäè, çíèùåííÿ іíôðàñòðóêòóðè (øëÿõіâ òà çàñîáіâ òðàíñïîðòó, 
òåõíіêè, áóäіâåëü òà æèòëà), іíîäі íàâіòü öіëèõ ìіñò. Çãіäíî ç ìіæíà-
ðîäíèì ïðàâîì òàêòèêó «âèïàëåíîї çåìëі» ââàæàþòü âîєííèì çëî÷èíîì.

Òèòóëüíà íàöіÿ — åòíîñ, ùî âіäіãðàâ âèçíà÷àëüíó ðîëü ó òâîðåííі íàöіî-
íàëüíîї äåðæàâè, äàâøè їé ñâîþ ñàìîíàçâó. Òåðìіí çàïðîâàäèâ ôðàíöóçüêèé 
ïèñüìåííèê і ïîëіòèê Ìîðіñ Áàððåñ. Âіí òðàêòóâàâ òèòóëüíó íàöіþ ÿê 
êîðіííèé íàðîä, ìîâà і êóëüòóðà ÿêîãî ïåðåâàæàє ó ñïіëüíîòі ãðîìàäÿí 
êîíêðåòíîї äåðæàâè. Íîñії êóëüòóðè òèòóëüíîї íàöії çà ìåæàìè ñâîєї äåð-  
æàâè — öå її åòíі÷íà äіàñïîðà. Ïðåäñòàâíèêè òèòóëüíîї íàöії, ÿêі ïðîæè-
âàþòü â іíøіé äåðæàâі (äіàñïîðà), є â íіé íàöіîíàëüíîþ ìåíøèíîþ. Íàöіî-
íàëüíà äåðæàâà, íà äóìêó Áàððåñà, áóäå ñèëüíîþ, ÿêùî ëîÿëüíèìè äî íåї 
áóäóòü ÿê òèòóëüíà íàöіÿ (ó òîìó ÷èñëі äіàñïîðà), òàê і íàöіîíàëüíі ìåí øè-
íè; íàöіîíàëüíà äåðæàâà ïîâèííà ïіäòðèìóâàòè êóëüòóðíå æèòòÿ äіàñïîðè.

Òîòàëіòàðèçì (ôðàíö. totalitarisme, âіä ïіçíüîëàò. totalis, ëàò. 
totus — ïîâíèé, óâåñü, öіëèé) — àíòèäåìîêðàòè÷íèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì, 
â óìî     âàõ ÿêîãî äåðæàâà, ïîëіòè÷íà âëàäà ïîâíіñòþ ïіäïîðÿäêîâóþòü ñîáі 

ñóñïіëüñòâî é îñîáèñòіñòü, óñі ñòîðîíè їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі, ïðèäó-
øóþòü ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. Òåðìіí çàïðîâàäèâ ó 
1920-õ ðîêàõ ôіëîñîô Äæîâàííі Äæåíòіëå, îáґðóíòîâóþ÷è ïîëіòè÷íó 
ïðàêòèêó іòàëіéñüêîãî ôàøèçìó. Ðîçðіçíÿþòü ðіçíîâèäè òîòàëіòàðèçìó: 
ïðàâîðàäèêàëіñòñüêèé (ôàøèñòñüêà Іòàëіÿ, íàöèñòñüêà Íіìå÷÷èíà, ôðàí-
êіñòñüêà Іñïàíіÿ) і ëіâîåêñòðåìіñòñüêèé (êîìóíіñòè÷íèé ðåæèì ó ÑÐÑÐ). 
Äëÿ òîòàëіòàðèçìó õàðàêòåðíі: âñåáі÷íèé êîíòðîëü çà æèòòÿì ñóñïіëü-
ñòâà òà îñîáèñòîñòі; îäíîïàðòіéíà ñèñòåìà і çàáîðîíà äіÿëüíîñòі îïîçèöії; 
ìіëіòàðèçàöіÿ ñóñïіëüíîãî âèðîáíèöòâà; öåíòðàëіçàöіÿ і áþðîêðàòèçàöіÿ 
âëàäè; ïîðóøåííÿ ïðàâ і ñâîáîä îñîáèñòîñòі, êîíòðîëü çà çàñîáàìè ìàñîâîї 
іíôîðìàöії; áðóòàëüíå íàñàäæåííÿ âîéîâíè÷îї, àíòèãóìàííîї іäåîëîãії, 
çàêðèòіñòü ñóñïіëüñòâà. 

Òðåòіé ðåéõ (íіì. Drittes Reich — Òðåòÿ іìïåðіÿ) — íåîôіöіéíà íàçâà 
Íіìå÷÷èíè â 1933–1945 ðð. çà ÷àñіâ ïðàâëіííÿ Íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íîї 
ðîáіòíè÷îї ïàðòії Íіìå÷÷èíè íà ÷îëі ç À. Ãіòëåðîì. Îôіöіéíèìè íàçâàìè 
äåðæàâè áóëè: Íіìåöüêà іìïåðіÿ (Deutsches Reich) (ó 1933–1943 ðð.)  
і Âåëèêîíіìåöüêà іìïåðіÿ (Groβdeutsches Reich) (ó 1943–1945 ðð.).

«Òðèêóòíèê ñìåðòі» — іñòîðè÷íèé òåðìіí, ÿêèì õàðàêòåðèçóþòü 
ñòàíîâèùå óêðàїíñüêèõ íàöіîíàëüíèõ ñèë ó 1919 ð., êîëè Óêðàїíñüêà 
Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà îïèíèëàñÿ â îòî÷åííі áіëüøîâèöüêèõ, áіëîãâàðäіé-
ñüêèõ і ïîëüñüêèõ âіéñüê. Òàêîæ іíîäі âèêîðèñòîâóþòü íàçâó «÷îòèðè-
êóòíèê ñìåðòі» àáî «ïðÿìîêóòíèê ñìåðòі», âêëþ÷íî ç âîðîæå íàëàøòî-
âàíîþ Ðóìóíієþ.

У
Óêðàїíñüêå ïèòàííÿ — êîìïëåêñ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ іç à) ïîëіòè÷íîþ 

íàëåæíіñòþ òåðèòîðіé, çàñåëåíèõ ïåðåâàæíî óêðàїíöÿìè, á) âèçíà÷åííÿì 
ìіñöÿ òà ðîëі óêðàїíöіâ ó âíóòðіøíüîìó é çîâíіøíüîìó æèòòі äåðæàâ, äî 
ñêëàäó ÿêèõ âõîäèëè óêðàїíñüêі òåðåíè, â) ôîðìóâàííÿì ïåðåäóìîâ äëÿ 
âîçç’єäíàííÿ óêðàїíñüêèõ òåðèòîðіé òà óòâîðåííÿ íàöіîíàëüíîї äåðæàâè.

Óíіâåðñàë (ëàò. universalis  — çàãàëüíèé) — äîêóìåíò, ùî äîâîäèòü äî 
âіäîìà íàñåëåííÿ ïåâíå ðіøåííÿ âëàäè. Ó Ðå÷і Ïîñïîëèòіé óíіâåðñàëàìè 
íàçèâàëè çàêîíîäàâ÷і àêòè êîðîëÿ òà ñåéìó, à òàêîæ íàêàçè ãåòüìàíіâ 
Êîðîíè Ïîëüñüêîї òà Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî, ó Ãåòüìàíùèíі — 
ìàíіôåñòè é ðîçïîðÿäæåííÿ ãåòüìàíіâ, ãåíåðàëüíîї ñòàðøèíè і ïîëêîâ-
íèêіâ. Ïіä ÷àñ Óêðàїíñüêîї ðåâîëþöії óíіâåðñàëè áóëè ïîëіòè÷íèìè äîêó-
ìåíòàìè, ÿêі óõâàëþâàëè Óêðàїíñüêà Öåíòðàëüíà Ðàäà òà Äèðåêòîðіÿ.

Ф
Ôàøèçì (іòàë. fascismo, âіä fascio — êóïà, ïó÷îê, îá’єäíàííÿ) — 

1) ïîëіòè÷íèé ðóõ, ùî ñôîðìóâàâñÿ ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè â Іòàëії 



і ñòàâ îäíієþ ç ïîøèðåíèõ ó òîé ÷àñ ìîäåëåé ðàäèêàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ 
ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ ïðîáëåì. Òâîðöåì ðóõó áóâ äіÿ÷ 
ñîöіàëіñòè÷íîãî ðóõó Á. Ìóññîëіíі, ÿêèé ó 1919 ð. çàñíóâàâ «Ôàøè äі 
êîìáàòòіìåíòå» («Ñîþç áîðîòüáè»), à â 1921 ð. — ôàøèñòñüêó ïàðòіþ. 
Іäåîëîãії ôàøèçìó âëàñòèâі іìïåðіàëіñòè÷íі óñòðåìëіííÿ, îïåðòі íà «ñïàä-
ùèíó Ðèìó», àïîëîãåòèêà âñåìîãóòíîñòі íàöіîíàëüíîї äåðæàâè, ìіëіòà-
ðèçì, çàïåðå÷åííÿ ïàðëàìåíòàðèçìó, êîðïîðàòèâіçì, âèçíàííÿ ïðèâàòíîї 
âëàñíîñòі іç çàñóäæåííÿì çëîâæèâàíü íåþ, êðèòèêà іíäóñòðіàëüíîãî òà 
ôіíàíñîâîãî êàïіòàëіçìó, âîæäèçì, âіäêèäàííÿ êëàñîâîї áîðîòüáè íà 
êîðèñòü íàöіîíàëüíîї ñîëіäàðíîñòі, іíòåãðàöіÿ ëþäèíè â іäåîëîãі÷íî 
êîíòðîëüîâàíі îðãàíіçàöії, àíòèêîìóíіçì. Ìåòîþ іòàëіéñüêîãî ôàøèçìó 
áóëà ïîáóäîâà òîòàëіòàðíîї äåðæàâè, àëå â ïîëіòè÷íіé ïðàêòèöі ïðî òàêó 
â Іòàëії, íà âіäìіíó âіä Íіìå÷÷èíè (1933 ð.), ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå іç 
÷àñó óòâîðåííÿ îñі «Ðèì–Áåðëіí» (1936 ð.), äî òîãî ÷àñó öå áóâ àâòîðè-
òàðíèé ðåæèì; 2) іäåîëîãіÿ і ïðàêòèêà єâðîïåéñüêèõ àíòèäåìîêðàòè÷íèõ 
íàöіîíàëіñòè÷íèõ ðóõіâ 1920–1940-õ ðîêіâ. Ñåðåä äîñëіäíèêіâ íåìàє 
єäèíîї äóìêè ùîäî çàñòîñóâàííÿ òåðìіíà «ôàøèçì» äî äåÿêèõ ïðàâèõ, 
êîíñåðâàòèâíèõ àáî íàöіîíàëіñòè÷íèõ ðóõіâ òîãî ÷àñó â ðіçíèõ êðàїíàõ.

Ôåäåðàëіñòè — ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíî-ïðàâîâîї äóìêè òà ó÷àñíèêè 
ðóõó çà ñòâîðåííÿ ñîþçíîї äåðæàâè, ó ÿêіé íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëüíі 
îäèíèöі ìàòèìóòü ïîëіòè÷íó àâòîíîìіþ. Ñâîþ ïîçèöіþ ôåäåðàëіñòè ïîÿñ-
íþâàëè ãåîãðàôі÷íîþ áëèçüêіñòþ òà êóëüòóðíîþ ñïîðіäíåíіñòþ àâòî-
íîìíèõ êðàїâ (ðåñïóáëіê, çåìåëü, øòàòіâ), ñïіëüíîþ іñòîðієþ, åêîíîìі÷-
íèìè òà çîâíіøíüîïîëіòè÷íèìè іíòåðåñàìè. Íà çàñàäàõ ôåäåðàëіçìó  
â ïіäðîñіéñüêіé Óêðàїíі ñòîÿëè ÷ëåíè Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêîãî áðàòñòâà  
і Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ, çãîäîì Òîâàðèñòâî óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ  

(і óòâîðåíèé 1917 ð. íà éîãî îñíîâі Ñîþç àâòîíîìіñòіâ-ôåäåðàëіñòіâ), 
Óêðàїíñüêà ñîöіàë-äåìîêðàòè÷íà ïàðòіÿ, Óêðàїíñüêà ðàäèêàëüíî-äåìî-
êðàòè÷íà ïàðòіÿ, Óêðàїíñüêà ïàðòіÿ ñîöіàëіñòіâ-ðåâîëþöіîíåðіâ. 

Ôîðñîâàíà іíäóñòðіàëіçàöіÿ  — ïîëіòèêà â ÑÐÑÐ, ñïðÿìîâàíà íà 
òåõíі÷íó ìîäåðíіçàöіþ, ïðèñêîðåíèé ðîçâèòîê âàæêîї ïðîìèñëîâîñòі òà 
âіéñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó çà ðàõóíîê іíøèõ ãàëóçåé åêîíîìіêè, 
íåùàäíîї åêñïëóàòàöії òðóäîâèõ і ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, çâåäåííÿ äî ìіíі-
ìóìó ñîöіàëüíîї ïіäòðèìêè íàñåëåííÿ. 

Ч
×îðíîñâèòíèêè  — îñîáè, ìîáіëіçîâàíі äî ×åðâîíîї àðìії íà òåðèòîðії 

Óêðàїíè ïîëüîâèìè âіéñüêêîìàòàìè â 1943–1944 ðð. Çäåáіëüøîãî öå 
áóëè ñåëÿíè, ïðèçâàíі äî ïіõîòíèõ ïіäðîçäіëіâ. Ó áіé ââîäèëèñÿ íå ïіäãî-
òîâëåíèìè, áåç íàëåæíîї àìóíіöії òà çáðîї. Ó ðàäÿíñüêèõ íàñòóïàëüíèõ 
îïåðàöіÿõ ôàêòè÷íî âіäіãðàâàëè ðîëü «ãàðìàòíîãî ì’ÿñà».

×îðòêіâñüêà îôåíçèâà — íàéáіëüø óñïіøíà íàñòóïàëüíà îïåðàöіÿ 
Óêðàїíñüêîї ãàëèöüêîї àðìії, ïðîâåäåíà 7–28 ÷åðâíÿ 1919 ð. íà çàâåð-
øàëüíîìó åòàïі ïîëüñüêî-óêðàїíñüêîї âіéíè. Íà ïî÷àòîê îïåðàöії ÓÃÀ 
íàëі÷óâàëà 19 òèñ. ñòàðøèí і ðÿäîâèõ ó áîéîâîìó ñêëàäі, à òàêîæ 50 àðòè-
ëåðіéñüêèõ áàòàðåé. Ìåòîþ îïåðàöії áóëî âіäêèíóòè ïîëüñüêå âіéñüêî çà 
ð. Çîëîòà Ëèïà (ïðèòîêà Äíіñòðà), ùîáè îòðèìàòè áіëüøèé ïëàöäàðì äëÿ 
ïîäàëüøèõ âîєííèõ äіé. Îïåðàöіÿ çäіéñíþâàëàñÿ ïіä êîìàíäóâàííÿì 
ñïî÷àòêó ãåíåðàëà Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, à çãîäîì ãåíåðàëà 
Î. Ãðåêîâà. Óòіì áðàê çáðîї і íàáîїâ ñïðè÷èíèâ íåâäà÷ó íàñòóïó. Óêðàїí-
ñüêі ñèëè âіäñòóïèëè äî ð. Çáðó÷, à 16 ëèïíÿ ðàçîì ç óðÿäîì ÇÓÍÐ ïåðå-
éøëè íà òåðèòîðіþ Íàääíіïðÿíñüêîї Óêðàїíè.



Історична	правда	з	Вахтангом	Кіпіані:	українці	у	Першій	світовій	війні.	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=CC1rhX4pXeA	

Перша	світова.	Принцип	«доміно».	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=k3jH3323vWM&has_veri�ied=1	

Перша	світова:	Апокаліпсис.	Частина	1:	Фурія.	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=8de7nigv1q4&has_veri�ied=1

Перша	світова:	Апокаліпсис.	Частина	2:	Страх.	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=rPFv9zKA5SQ&has_veri�ied=1

Перша	світова:	Апокаліпсис.	Частина	3:	Пекло.	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=EtzZBTVWdQQ&has_veri�ied=1	

Створення	легіону	Українських	січових	стрільців	на	початку	Першої	світової	

війни	у	1914	році.	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=w_43FapomSU	

Scenes	in	Paris,	France	of	Armistice	Day,	November	11,	1918.	

URL:	https://www.youtube.com/watch?v=QOXv5-a8pvg	
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