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РОЗДІЛ 4. ТОТАЛІТАРНІ РЕЖИМИ ЯК ВИКЛИК ЛЮДСТВУ

§ 18.   «Велика депресія»
Світова економічна криза 1929–1933 рр.: 1. 

   причини, перебіг, регіональні відмінності, 
    наслідки

 «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта2.
Тестові завдання
§ 19.   Комунізм, фашизм і нацизм 

дейні засади та соціальна база 1. І
    комуністичного режиму, фашизму і нацизму

 Прихід до влади в Італії фашистів. 2.
   Утвердження нацистського режиму в Німеччині

 Соціально-економічна політика урядів 3.
    Б. Муссоліні та А. Гітлера. 
    Знищення політичної опозиції. 
    Встановлення державного контролю 
    над публічним життям і суспільною свідомістю
Тестові завдання

§ 20.   Виникнення авторитарних режимів. 
             Боротьба за демократію 

 Радикалізація політичного життя в 1930-х роках. 1.
    Народний фронт у Франції

Громадянська війна в Іспанії2. 
Політичні режими в країнах Центрально-Східної Європи. 3. 

    Становище українців у Румунії та Чехословаччині
Тестові завдання
§ 21.   Режим «санації» у Польщі 

 Національна політика «санаційного» режиму. 1.
    Влада і українське суспільство. 
    Митрополит Андрей Шептицький

Радикалізація суспільних настроїв. Дмитро Донцов. 2. 
    Організація українських націоналістів. 
    Євген Коновалець
Тестові завдання



РОЗДІЛ 4. ТОТАЛІТАРНІ РЕЖИМИ ЯК ВИКЛИК ЛЮДСТВУ

§ 24.    Країни Азії, Африки та Латинської Америки
 Японська експансія в Китаї1.
 Антиколоніальний рух в Індії. Махатма Ганді2.
Модернізація Туреччини та Ірану3. 

 Північна Африка у сфері британських, 4.
    французьких та італійських інтересів

 Протиборство демократичних сил 5.
    і диктаторських режимів у Латинській Америці
    

§ 22.   Утвердження комуністичного тоталітарного 
              режиму в СРСР 

 Встановлення режиму сталінської диктатури: 1.
    передумови й методи. Комуністичний тоталітаризм

 Форсована індустріалізація. Директивна економіка. 2.
    Суцільна колективізація сільського господарства. 
    Опір селянства. «Культурна революція». Масові репресії. 
     Конституція СРСР 1936 р. 
Тестові завдання
§ 23.   Репресії та Голодомор в Україні. 
            Людина в умовах тоталітаризму: приклад України 

Результати політики «великого перелому» в УСРР. 1. 
    Політичні процеси

 Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу. 2.
    Позиція світової спільноти щодо Голодомору

 Великий терор. Українці в таборах ГУЛАГу. 3.
    Нищення української наукової і творчої інтелігенції 
     («Розстріляне відродження»)

 Світогляд «радянської людини» та способи його формування. 4.
     Партноменклатура. Микола Скрипник. Олександр Шумський. 
    Українська інтелігенція
Тестові завдання

Тестові завдання
Карта «Європа в середині 1930-х років»
Узагальнення
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Роз діл  4
Тоталітарні режими як виклик людству

нити демократичні інститути й правовий захист громадян, були США, Ве-
лика Британія та Франція.

ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО
1. Історик Норман Дейвіс назвав розділ книги з історії Європи 1914–1945 рр. «Затьма-

рення Європи». Поміркуйте, що означає ця назва.
2. На підставі усних свідчень підготуйте інформацію на тему «Життя моєї родини в

1930-х роках».
3. Підготуйте есе на тему «Український інтелігент у період тоталітаризму: вибрані при-

клади».

§ 18. «Велика депресія»

1. Світова економічна криза 1929-1933 рр.: причини, перебіг, регіональні
відмінності, наслідки
Епоха економічного процвітання, яку переживали розвинені країни світу 

в 1920-х роках, завершилася несподівано. 24 жовтня 1929 р. почалося, а в 
наступні дні набуло катастрофічних масштабів падіння цін акцій у США. 
Ці дні відомі як «крах на Уолл-стрит» — від назви вулиці в Нью-Йорку, 
яку вважають фінансовим центром США. Краху передував спекулятив-
ний бум, під час якого мільйони американців інвестували в цінні папери. 
Банки кредитували купівлю акцій, розраховуючи отримувати прибутки 
за рахунок швидкого зростання цін. Унаслідок цього фондовий ринок зріс 
майже утричі. Одного дня фінансова система США не витримала такого 
зростання. Ціни на акції почали стрімко падати.

Дестабілізація фінансового ринку відразу вплинула на виробництво. Де-
сятки тисяч фірм і підприємств зупинилися, мільйони людей втратили ро-
боту. У паніці вкладники забирали гроші з банків, що призвело до 
банкрутства тисяч банків. У 1932 р. загальний обсяг виробництва стано-
вив половину від докризового рівня. У країні налічувалося 17 млн безро-
бітних. Криза торкнулася всіх верств населення. Суттєво потерпали 
фермери, які не знаходили збуту й мусили знищувати продукцію. Респу-
бліканський уряд на чолі з Гербертом Гувером намагався боротися з кри-
зою традиційними методами: стимулювати приватне підприємництво, 

У цьому розділі йтиметься про 1930-ті роки. Це був дуже непростий час в іс-
торії України, Європи, світу. При владі в багатьох країнах утвердилися полі-
тичні сили, які сповідували антигуманні ідеології. При спробах втілення цих 
ідеологій у державному будівництві, міжнародних відносинах наслідки ста-
вали непрогнозованими і неконтрольованими. Утвердження тоталітарних ре-
жимів починалося за мовчазної згоди більшості населення, яке прагнуло 
стабільності в повсякденному житті, не бачило загроз у зміні влади чи згор-
танні демократії. За деякий час опиратися тоталітарним режимам уже не 
було можливості. Справжні противники чи уявні незгодні підлягали репресіям 
і знищенню. Жертвами репресій ставали інтелектуали й творчі особистості, 
які не могли змиритися з втратою внутрішньої свободи, спробами системи 
контролювати життя людини. Вижити й вистояти в той страшний час, не 
втрачаючи людської гідності, було справжнім подвигом. Серед країн, яким тоді 
вдалося не лише втриматися на шляху демократичного розвитку, а й зміц-
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вільний ринок і конкуренцію. Однак ці заходи тільки погіршували ситуа-
цію. Невдоволене населення почало влаштовувати марші на Вашингтон. 
Один з найбільших відбувся в 1932 р. Він увійшов в історію як марш ве-
теранів. Влада застосувала для його розгону армію.

Крах на ринках США став початком світової економічної кризи 1929–
1933 рр. У Великій Британії криза стала помітною з 1930 р. Низькі темпи 
зростання британської економіки в попередні роки зумовили й відносно 
невелике падіння: у 1932 р. загальний обсяг виробництва становив 82,5 % 
від довоєнного. Безробіття охопило чверть населення. У деяких регіонах 
економічне життя завмерло. Особливо постраждала металургія. Виник де-
фіцит державного бюджету. У Франції криза проявилася в 1932 р. Причи-
ною цього були німецькі репараційні виплати й розвиток оборонної 
промисловості. Коли цей потенціал вичерпався, економіка потребувала 
структурних змін і технічного переобладнання. Особливо постраждала від 
кризи Німеччина, яка була залежна від американських кредитів. Тут збан-
крутували близько 70 тис. підприємств, обвалилася банківська система, по-
чалася гіперінфляція. «Велика депресія» мала також соціальні й політичні 
наслідки: полегшила прихід до влади лівим і екстремістським силам.

Безкоштовна їдальня для безробітних у Чикаго. 
1931 р.

Мати-мігрантка. Каліфорнія. 
1936 р.

Донька шахтаря.  
Каліфорнія. 1935 р.Страйкарі вимагають роботу
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Погляд історика
Криза мала психологічні, політичні і, звичайно, суто економічні наслідки. Геть усі — 

від банкіра до хлопчика на побігеньках — були приголомшені. Велика війна принесла 
смерть і руїну, але водночас давала життю мету й забезпечувала повну зайнятість. 
Мир, здавалося, не давав нічого. Були чоловіки, які казали, що життя в окопах серед 
небезпек та фронтового товариства краще за життя на допомогу з безробіття. Інші ка-
зали, що похмурі Шпенґлерові думки про повернення Європи до темного середньо-
віччя слушні. Тривога переливалась через вінця, обертаючись на вуличне насильство: 
бойові загони лівих зчиняли бійки з бандами правих у багатьох європейських містах. 
То була найкраща пора для дурисвітів, авантурників та екстремістів.

Дейвіс Н. Європа. Історія / пер. з англ. П. Таращук. Київ, 2000. С. 996.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте причини і перебіг світової економічної кризи 1929–1933 рр.
2. Поміркуйте про вплив світової економічної кризи на повсякдення пересічних лю-

дей.
2. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта
На президентських виборах 1932 р. республіканці зазнали поразки. Прези-

дентом США став демократ Франклін Делано Рузвельт. Вести виборчу кампа-
нію йому було нескладно, адже більшість американців потерпали від 
економічної кризи й зневірилися в можливостях адміністрації Гувера ухвалю-
вати адекватні рішення. Зміна облич на верхівці влади давала надію. Рузвельт 
під час виборчої кампанії обіцяв Америці «новий курс», більшість заходів якого 
було розроблено й ухвалено в перші три місяці президентства. У своїх виступах 
по радіо він закликав американців чесно визнати скрутне становище, але й од-
ночасно подолати страх і повірити у власні сили, відновити довіру до влади.

Суть «нового курсу» полягала в безпрецедентному втручанні держави 
в економіку з регулятивними функціями. Одним з перших заходів було 
створення тимчасових робочих місць: будівництво доріг, прибирання ву-
лиць, упорядкування парків. Першочергової уваги вимагала банківська 
сфера. Указом президента всі банки закрито, а відновлення роботи банків 
відбувалося поступово, щойно спадала паніка. Золотий стандарт було ска-
совано, долар девальвовано. Найбільші банки отримали допомогу від дер-
жави. Ухвалено закон про створення Національної адміністрації по 
оздоровленню промисловості. Гроші намагалися вкладати в проекти, які не 
завершувалися випуском товарів, а потребували їх (як-от будівництво до-
ріг). Уряд отримав повноваження втручатися в діяльність приватних під-
приємств, регулювати тривалість робочого дня, зарплати. У деяких галузях 
промисловості було встановлено максимальну тривалість робочого дня й мі-
німальну заробітну плату. Спеціальна програма передбачала створення 

2,5 млн робочих місць для молоді. Фермери отримали компенсацію за ско-
рочення виробництва.

Особа в історії
Франклін Делано Рузвельт (1882–

1945)  – 32-й президент США. Народився 
в сім’ї землевласника й аристократа 
Джеймса Рузвельта і Сари Делано. Дитин-
ство провів у родинному маєтку Гайд-парк. 
Часто подорожував з батьками Європою, 
завдяки чому добре володів іноземними 
мовами. Вищу гуманітарну та юридичну 
освіту здобув у Гарвардському і Колумбій-
ському університетах. Співпрацював з Де-
мократичною партією. У 1921 р. захворів на 
поліомієліт, унаслідок чого його ноги було 
паралізовано. На деякий час відійшов від 
активної діяльності, однак не здався, на-
вчився жити так, що хвороба була мало по-
мітною. У 1928 р. став губернатором штату 
Нью-Йорк, що відкрило шлях у велику по-
літику. У 1933–1945 рр. – президент США 
(обирався чотири рази), один з найяскраві-
ших політичних лідерів на цій посаді. Знач ну 
роль у кар’єрі Рузвельта, особливо після 
хвороби, відіграла дружина Елеонора.

Франклін Делано Рузвельт 
з дружиною Елеонорою
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Уперше було створено державну систему соціального страхування, яка гаран-
тувала виплату пенсій і допомогу в надзвичайних ситуаціях. Реформи викли-
кали невдоволення підприємців. Рузвельт долав опір завдяки відвертому 
спілкуванню з народом. Свідченням популярності «нового курсу» стало обрання 
Ф. Д. Рузвельта президентом вдруге. «Новий курс» заклав у США фундамент 
для побудови держави загального добробуту. Країни Європи також намагалися 
вийти з економічної кризи через державне регулювання економіки, політику 
економії державних коштів і протекціонізму. Але їхні успіхи порівняно з США 
були скромнішими. Основна причина цього полягала в політичній боротьбі, яка 
не давала змоги об’єднатися навколо програми економічних реформ.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте основні заходи «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта.
2. Схарактеризуйте президента США Ф. Д. Рузвельта як політичного діяча й особи-

стість.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Поясніть зміст поняття «Велика депресія». Поміркуйте про причини світової еконо-
мічної кризи 1929–1933 рр.

2. Визначте основні сфери економіки США, у розвиток яких держава втрутилася з ре-
гулятивними функціями під час «нового курсу» президента Ф. Д. Рузвельта.

3. На основі матеріалу параграфа й додатково зібраних відомостей проаналізуйте пу-
блічне спілкування президента США Ф. Д. Рузвельта з американським народом.

Тестові завдання

1. Позначте період світової економічної кризи
А 1927–1931 рр.
Б 1928–1932 рр.
В 1929–1933 рр.
Г 1930–1934 рр.

2. Яка подія була першим симптомом світової економічної кризи і «Великої депресії», яку вона зумовила?
А ухвалення Декларації Бальфура
Б накладення репарацій на Німеччину 
В початок суцільної колективізації в СРСР 
Г біржовий крах у США

3. З діяльністю якого американського президента була пов’язана політика «нового курсу»?
А Вудро Вілсона
Б Франкліна Делано Рузвельта 
В Калвіна Куліджа
Г Герберта Гувера

4. Якими були політичні наслідки «Великої депресії»?
А полегшила прихід до влади лівим і екстремістським силам
Б уряди отримали можливість втручатися в діяльність приватних підприємств
В сприяла поширенню модерністських течій у літературі й мистецтві
Г сповільнила емансипацію жіноцтва
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5. Увідповідніть економічні терміни та їхні значення 1  2  3  4 
1 біржа
2 акція
3 девальвація
4 фондовий ринок

А офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці або зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют і міжнародних розра-
хункових одиниць

Б абстрактне поняття, що служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними паперами
В вид цінних паперів, що є свідоцтвом про власність на частку статутного капіталу акціонерного товариства і надає її власнику певні права, 

зокрема право на участь в управлінні товариством і на частину прибутку
Г випуск в обіг нових грошових знаків для забезпечення в економіці такої кількості грошей, яка необхідна для обслуговування обміну товарами 

й послугами
Д організований торговельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих 

біржових угод
6. Установіть відповідність між історичними фактами (подіями, явищами) і країнами, яких вони стосуються 1  2  3  4 
1  диктатура пролетаріату 
2  «пивний путч»
3 крах на Уолл-стрит
4 санаційний режим

А Польща
Б СРСР
В Франція
Г США
Д Німеччина

7. Установіть послідовність подій, пов’язаних з економічною та соціальною політикою держав на зламі 1920–1930-х років 1  2  3  4 
А перші прояви світової економічної кризи у Франції
Б скасування «сухого закону» в США
В згортання нової економічної політики в СРСР
Г початок політики «нового курсу» в США

8. Установіть послідовність подій, відображених у таких твердженнях 1  2  3  4 
А доба непу дала змогу кожному спробувати себе в підприємництві
Б особливо постраждала від кризи Німеччина, яка була залежна від американських кредитів
В краху передував спекулятивний бум, коли мільйони американців інвестували в цінні папери
Г до Версальського договору включено пункти про сплату Німеччиною репарацій

9. Позначте вислови, які можна використати для характеристики «Великої депресії»
1 марш ветеранів на Вашингтон
2 політика «коренізації» 
3 банкрутство промисловців і фермерів
4 «новий курс» Франкліна Делано Рузвельта
5 політика «українізації»
6 нова економічна політика
7 продовольча розверстка

10. Які твердження відображають заходи американської адміністрації щодо подолання економічних проблем, на які вказує цей графік?

Рівень безробіття у США

1  упровадження в масовий вжиток речей, які раніше були предметом розкоші (автомобілі, холодильники тощо)
2  першочергове спрямування коштів у проєкти, які не завершувалися випуском товарів, а потребували їх (як-от будівництво доріг)
3 встановлення контролю над релігійним життям попри формально проголошену свободу віросповідання та відокремлення церкви від 

держави
4 створення державної системи соціального страхування, яка гарантувала виплату пенсій і допомогу в надзвичайних ситуаціях
5 руйнування традиційного способу життя на селі та проведення колективізації селянських господарств
6 безпрецедентне втручання держави в економіку з регуляторними функціями
7 запровадження так званих ножиць цін для перекачування ресурсів із села до міста
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§ 19. Комунізм, фашизм і нацизм

1. Ідейні засади та соціальна база комуністичного режиму, фашизму 
і нацизму 
У 1920–1930-х роках завершилося формування комуністичної, фашист-

ської й нацистської ідеологій. Політична ідеологія — це система уявлень 
і поглядів на політичне життя, яка відображає інтереси певної соціальної 
спільноти. Ідеологія містить не тільки знання про політичні процеси, а й 
те, як людина їх оцінює; відображає колективну точку зору і прагне до по-
ширення на інші групи. Основними функціями політичної ідеології є ство-
рення в суспільстві позитивного образу власних трактувань минулого 
та ідей про організацію майбутнього. На підставі ідеологій формуються 
суспільно-політичні рухи, які прагнуть вплинути на вибір народом шляху 
розвитку.

Історично комунізм (лат. communis — спільний) спирався на марксизм, 
який передбачав скасування приватної власності, створення суспільства 
з рівними правами й можливостями. У комуністичному суспільстві не мо-
гло бути ні товарно-грошових відносин, ні держави. Так само мав відійти 
в минуле поділ на класи, експлуатація людини людиною. Але побудова ко-
муністичного суспільства потребувала перехідного періоду — диктатури 
пролетаріату. Найвідоміше гасло марксизму — «Пролетарі всіх країн, єд-
найтеся!». Першими встановлювати «диктатуру пролетаріату» взялися ро-
сійські більшовики, захопивши владу в жовтні 1917 р. Тоді й виникло 
поняття марксизму-ленінізму. Ленін доповнив марксизм ученням про пар-
тію нового типу, що мала відіграти ключову роль у суспільних перетворен-
нях. Спершу між більшовицькими лідерами точилися ідеологічні дискусії. 
Троцькісти наполягали на перманентній революції, тобто стверджували, 
що революційні імпульси мають розходитися на весь світ, що забезпечить 
комунізму перемогу.

Однак гору взяла інша версія комуністичної ідеології, що набула завер-
шеного вигляду на зламі 1920–1930-х років і була пов’язана з особою Йо-
сипа Сталіна. Першою тезою сталінізму була відмова від експорту 
революції і твердження про можливість побудувати комунізм в одній кра-
їні. СРСР став плацдармом для грандіозного соціального експерименту: 
здійснено форсовану індустріалізацію й суцільну колективізацію селян-
ських господарств. Для придушення опору незгодних висунуто тезу про 
загострення класової боротьби. Національні відмінності мали бути посту-
пово стерті в новій спільності — радянському народові, що, по суті, було 

продовженням російської імперської політики. Опоненти режиму отриму-
вали тавро «буржуазних націоналістів». Сталінізм робив ставку на примус 
та ідеологічні стимули. Ідея побудови комуністичного раю на практиці ви-
лилася в СРСР у 1930-х роках у кривавий тоталітарний режим. Він нама-
гався встановити контроль над усіма сферами життя суспільства, не 
визнавав іншої думки й розправлявся з опонентами, справжніми й уяв-
ними ворогами репресіями, ув’язненнями в концтаборах і розстрілами.

Коріння фашизму (італ. fascio — пучок, об’єднання; пучок був символом 
влади чиновників-лікторів у Римській імперії) знаходилося в італійському 
націоналістичному русі. Поштовхом до перетворення в Італії націоналізму 
на фашизм стали результати світової війни. Країна опинилася в ситуації 
«переможеної» серед переможців, більшість територіальних претензій за-
довольнити не вдалося, італійці почувалися ображеними. Першу фашист-
ську організацію було створено в 1919 р. у Мілані. Вона була пов’язана 
з лівими рухами й вимагала нібито демократичних змін: скасування мо-
нархії, соціальних привілеїв, аграрну реформу. У 1921 р. установчий з’їзд 
Фашистської національної партії ухвалив програму, яка пропонувала ро-
зуміння нації як організму, єдності минулих, теперішніх і прийдешніх по-
колінь. Людина начебто могла подолати смертність через самозречення 
на користь äåðæàâè і нації.

Основними теоретичними роботами, у яких обґрунтовано ідеологію фа-
шизму, стали «Походження і доктрина фашизму» (1929 р.) Джованні Джен-
тіле й «Доктрина фашизму» (1932 р.) Беніто Муссоліні. Націю вважали 
теж своєрідною особистістю, яку створює держава. Від приходу до влади 
в Італії в 1922 р. метою фашистів була побудова тоталітарної держави. 
Утім на практиці їм не вдалося досягнути цього так, як це сталося в Ра-
дянському Союзі чи в нацистській Німеччині. Фашистську ідеологію на-
дихала ідея відродження Римської імперії у новій формі. Центральне місце 
в ній посіли міф і культ «вічного Риму». Відбудову римської державності 
планували розпочати з повернення в далеку історичну точку — у час ство-
рення Римської імперії. Зовнішню політику уявляли як зіткнення між 
Римом і Москвою. Елементом фашизму стало обожнення лідера — дуче, 
утілене в крилатому вислові «Дуче завжди правий».

Нацизм (націонал-соціалізм), що витворився в гітлерівській Німеччині, 
був певним різновидом фашизму, однак мав скромніше ідеологічне напо-
внення. Питання про інтелектуальні й світоглядні джерела нацизму є дис-
кусійним. Самі нацисти твердили про спорідненість з філософом Фрідріхом 
Ніцше, однак навряд чи він погодився б мати таких послідовників. У своїй 
єдиній праці «Моя боротьба» (1925 р.) Гітлер виклав думки про панівну 
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расу і вигадане право Німеччини на життєвий простір на Сході. Людство 
Гітлер поділив на засновників, носіїв і руйнівників культури. Роль голо-
вних ворогів було відведено євреям. Як і фашисти, нацисти вірили, що єд-
ність нації найкраще забезпечить тоталітарна держава, керована однією 
партією на чолі з вождем. Але головним у нацизмі було переконання у ви-
щості арійської чи нордичної раси, що призводило до думки про підко-
рення або й повне знищення інших народів. Нацисти були прихильниками 
«расової чистоти».

Спільним для трьох ідеологій було створення тоталітарних держав. Тота-
літаризм (лат. totalitos — цілісний) — це система державно-політичної 
влади, яка регламентує все життя суспільства і кожної людини зокрема. 
Тоталітарні режими запроваджували примусову уніфікацію, не визнавали 
відокремлення від держави будь-яких сфер, включно з питаннями віри, 
а їхня ідеологія сама претендувала на роль панівної релігії. Ознакою то-
талітарного режиму є диктатура однієї партії, її зрощення з державно-бю-
рократичним апаратом, масове залучення громадян до підконтрольних 
організацій, жорстка цензура й ідеологічно «правильна» пропаганда, яка 
не терпить заперечень чи іншої точки зору, розправи з інакомисленням 
і поширення репресій на велике коло «ворогів народу». Тоталітарна дер-
жава несумісна з дотриманням правових норм, демократією, свободою ін-
телектуальної й творчої діяльності. Однак соціальною опорою такої держави 
нерідко стає населення, яке мислить потребами одного дня.

Запитання і завдання
1. Порівняйте ідеології комунізму, фашизму й нацизму. Визначте їхні спільні та від-

мінні риси.
2. Проаналізуйте місце тоталітарної держави в  ідейних конструкціях комуністів,

фашистів і  нацистів.
2. Прихід до влади в Італії фашистів. Утвердження нацистського режиму
в Німеччині
Фашистські об’єднання в Італії зростали на тлі повоєнної економічної 

кризи, зміцнення ліворадикальних рухів, робітничих протестів. У листо-
паді 1921 р. на з’їзді фашистських союзів у Римі створено Національну 
фашистську партію, яка розпочала підготовку до захоплення влади. Між 
фашистськими й соціалістичними організаціями відбувалися вуличні зі-
ткнення, але врешті-решт соціалісти уклали з фашистами «пакт умиро-
творення». Спробу загального антифашистського страйку було зірвано. 
27 жовтня 1922 р. лідер італійських фашистів Б. Муссоліні віддав наказ 

про похід на Рим. Ця подія увійшла в іс-
торію як «марш чорносорочечників» (за 
назвою фашистських бойових загонів). 
При цьому Муссоліні заявив: «Наша про-
грама проста. Ми хочемо керувати Іта-
лією». У поході взяло участь близько 
25 тис. осіб, які рухалися на Рим з кіль-
кох напрямків. 30 жовтня збройні ко-
лони без опору увійшли в Рим. Король 
Віктор Еммануїл ІІІ призначив Б. Муссо-
ліні прем’єр-міністром. Так фашисти 
прийшли в Італії до влади, яку втриму-
вали до 1943 р.

На початку 1933 р. під тиском нацистів 
впала Веймарська республіка в Німеч-
чині. На тлі внутрішньополітичної кризи 
президент Пауль фон Гінденбурґ 30 січня 
призначив Адольфа Гітлера главою 
уряду — рейхсканцлером. Відтак Гітлер розгорнув заходи по захопленню 

Б. Муссоліні та А. Гітлер. 1934 р.
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влади. У лютому 1933 р. було організовано провокацію — підпал Рейх-
стагу, у якій звинуватили комуністів. В атмосфері тиску й залякування 
відбулися парламентські вибори, на яких Націонал-соціалістична робіт-
нича партія Німеччини (НСРПН) здобула перемогу. У березні Гітлер до-
мігся ухвалення закону «Про подолання злиденного становища народу 
й держави», згідно з яким уряд отримав надзвичайні повноваження. За 
критику влади передбачено кримінальну відповідальність. До літа 1933 р. 
в Німеччині заборонили діяльність усіх політичних партій, крім НСРПН. 
У грудні 1933 р. ухвалено закон «Про забезпечення єдності партії та дер-
жави», згідно з яким рейхсканцлер як керівник (фюрер) законної партії 
отримав право особисто формувати Рейхстаг і призначати вищих посадо-
вих осіб.

Запитання і завдання
1. Опишіть події, пов’язані з   приходом до влади фашистів в Італії та нацистів

у Німеччині.
2. Поміркуйте, чи можна було запобігти встановленню фашистського й  нацист-

ського режимів.
3. Соціально-економічна політика урядів Б. Муссоліні та А. Гітлера.
Знищення політичної опозиції. Встановлення державного контролю 
над публічним життям і суспільною свідомістю
Після приходу до влади нацистів у Німеччині ключовим питанням було 

подолання «Великої депресії», зокрема скорочення безробіття та віднов-
лення економіки. Вихід з кризи запропоновано шукати в перетворенні 
суспіль ства на корпоративній основі. Ця система не відміняла ринкових 
відносин, але відкривала шлях для централізації економіки під контро-
лем держави й мобілізації ресурсів. Економікою займалася Генеральна 
рада німецького господарства, до якої ввійшли найбільші підприємці. Те-
риторію країни поділено на господарські округи. Власник підприємства 
ставав його фюрером і ніс відповідальність за все, що на ньому відбува-
лося. Страйки було заборонено, працю оголошено соціальною повинністю. 
Запроваджено громадські роботи. Міністр економіки мав право реоргані-
зовувати або ж об’єднувати підприємства.

Від 1935 р. економіка Німеччини переорієнтовувалася на потреби війни. 
Було запроваджено загальний військовий обов’язок для чоловіків віком 
18–43 років, затверджено чотирирічний економічний план. У 1939 р. ди-
рективне централізоване планування охопило 80 % виробничих потуж-
ностей. Здійснено кроки на користь фермерів (бауерів). Кожна 18-річна 

дівчина мала рік відпрацювати в родині бауерів. В Італії економіку також 
перебудували за корпоративною системою, яка відкрила шлях до держав-
ного регулювання. Економічна політика базувалася на вірі в те, що дер-
жава здатна забезпечити прискорену модернізацію задля економічної 
незалежності. Із цією метою примусово створювали картелі.

Після смерті президента Гінденбурґа в 1934 р. Гітлер зосередив усі най-
вищі посади в державі. Одночасно він розправився з опозицією всередині 
НСРПН, яка гуртувалася навколо братів Штрассерів. Опозиціонери були 
лівою течією, яка робила ставку на робітничий рух, симпатизувала інтер-
націоналізму, виступала проти біологічного націоналізму. У «ніч довгих 
ножів» 30 червня 1934 р. це угруповання було розгромлене. Тоді ж заги-
нули лідери штурмовиків, зокрема командир Ернст Рем. Одним з перших 
заходів Гітлера стала жорстка централізація держави й скасування феде-
рального устрою. Керівників місцевої адміністрації (штатгальтерів) при-
значав фюрер з-поміж лідерів НСРПН. Місцеві представницькі органи 
влади (ландтаги) було ліквідовано.

В Італії владу повністю зосередив Муссоліні після невдалого замаху на 
нього в 1926 р. Він перестав бути підзвітним парламенту, а нефашистсь-
кі партії розпустив. У 1929 р. Муссоліні підписав Латеранські óãîäè 
(çîêðåìà, êîíêîðäàò), визнавøè незалежність Ватикану. Завдяки цьому

Інспекція військ СС у Берліні. 1938 р.
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католицька  церква зберегла в Італії 
певні позиції. Усе, що відбувалося, 
більшість італійців та німців сприй-
мала лояльно. Після років війни і криз 
нова влада забезпечила економічне 
зростання, створила ілюзію добробуту 
й стабільності. Опозиція нацистам іс-
нувала хіба що серед інтелектуалів. 
Однак незгодних ізолювали й знищу-
вали. Серед них було чимало представ-
ників аристократії, церковних діячів, 
колишніх політиків.

Нацистська й фашистська пропа-
ганди були спрямовані на формування 
спрощеного розуміння єдності (як-от 
«єдиний народ», «єдине минуле»,
«єдина доля», «єдиний вождь»). Голо-
вним завданням вважали виховання 

нової особистості, покликаної служити спільним інтересам. На службу 
пропаганді було поставлено весь арсенал доступних засобів: пресу, кінема-
тограф, науку, мистецтво, які пропагували культ материнства, чоловічої 
мужності, патріотизму. Особливу увагу надавали вихованню молоді, 
об’єднаної обов’язковим членством у «Гітлерюгенді».

Мешканців Німеччини поділено на громадян і підданих. В основу цього 
покладено расовий принцип і «чистоту крові». Повноту прав визнавали 
тільки за представниками німецького й «споріднених» народів (фолькс-
дойче). Цей поділ було закріплено законами «Про громадянство» і «Про за-
хист німецької крові та німецької честі» (1935 р.). Фольксдойче мали 
поводитися бездоганно й доводити відданість німецькій державі. Широке 
трактування отримало поняття «ворогів народу», до яких зараховано всіх, 
хто не поділяв ідеології націонал-соціалізму. Людина, яка опинялася під 
підозрою, ставала беззахисною. Основою репресивної системи були війська 
СС («загони охорони»). У системі СС була низка підрозділів, зокрема та-
ємна поліція (гестапо), служба безпеки, зовнішня розвідка. Від 1933 р. під 
наглядом СС створено мережу концтаборів для «перевиховання» громадян.

У 1933 р. в Німеччині мешкало близько півмільйона євреїв. Спершу пе-
реслідування євреїв були вибіркові, але поступово расове законодавство 

Єврейки-біженки з Німеччини у Великій 
Британії. 1938 р.

дедалі більше обмежувало їхні права. Приводом для початку масових ре-
пресій стало вбивство 7 листопада 1938 р. в Парижі секретаря німецького 
посольства, яке вчинив Гершель Грюшпан. 9 листопада в Німеччині про-
йшла хвиля єврейських погромів, відома як «кришталева ніч». На євреїв 
було накладено колективну контрибуцію — 1 млн марок, під претекстом 
якої євреїв позбавляли власності. У деяких місцевостях євреїв почали пе-
реселяти в місця компактного проживання — гето. Подібних пересліду-
вань зазнавали й роми. Наприкінці 1930-х років расове законодавство було 
прийняте й у Італії.

Погляд сучасника
Становище німців-ненацистів влітку 1933 року було, звісно, з найважчих, у якому 

тільки можуть опинитися люди: цілковита безнадія і пригніченість… Тепер ми повністю 
залежали від ласки нацистів. Усі фортеці було взято, колективний спротив зробився 
неможливий, індивідуальний — лишень формою самогубства. Нас переслідували 
у найглибші куточки приватного життя, в усіх ділянках панував страшний занепад, 
прихована втеча, про остаточну мету і кінець якої ніхто навіть і не здогадувався. Вод-
ночас щодня можна було почути пропозицію: ні, не здатися, а перейти до ворожого 
табору. Маленька угода з чортом — і Ви вже були поза табором полонених і переслі-
дуваних, натомість належали до переможців та переслідувачів. Така спокуса була 
найбільшою та найпростішою. Чимало людей перед нею не встояло.

Гаффнер С. Історія одного німця. Спогади 1914–1933 / пер. з нім. Р. Дубасевича. Львів, 2004. С. 164.

Запитання і завдання
1. Проаналізуйте соціально-економічні заходи урядів нацистської Німеччини та фа-

шистської Італії. Яку мету вони переслідували?
2. Визначте основні напрями внутрішньої політики урядів нацистської Німеччини

та фашистської Італії. Чому ці режими прагнули встановити контроль над су-
спільним життям?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Поясніть зв’язок між ідеологіями нацизму й фашизму та формуванням тоталітарних
політичних режимів.

2. Визначте ідейні положення нацизму й фашизму, які вели до расової чи будь-якої ін-
шої ненависті.

3. Спробуйте описати відчуття і спостереження інтелектуала в нацистській Німеччині
кінця 1930-х років.
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Тестові завдання

1. Коли в Італії було створено Національну фашистську партію і хто став лідером італійських фашистів?
А 1921 р., Беніто Мусоліні  В 1926 р., Артур Бальфур
Б 1923 р., Альфред Розенберґ Г 1933 р., Адольф Гітлер

2. У якому році відбувся так званий похід фашистів на Рим («марш чорносорочечників»), що завершився приходом фашистів до влади?
А 1922 р. В 1927 р.
Б 1924 р. Г 1934 р.

3. У результаті якої події при владі в Німеччині утвердилися нацисти?
А проголошення  «нового курсу» в умовах економічної кризи 
Б ухвалення закону «Про подолання злиденного становища народу й держави» 
В призначення Адольфа Гітлера главою уряду – рейхсканцлером
Г заколот бойовиків НСРПН у Мюнхені («пивний путч»)

4. Як називають систему державно-політичної влади, яка регламентує життя суспільства і яку можна вважати спільною для комунізму, фашизму і нацизму?
А націоналізм  В консерватизм
Б тоталітаризм Г лібералізм

5. Увідповідніть терміни та їхні визначення 1  2  3  4 
1 націонал-соціалізм (нацизм)
2 фашизм
3 комунізм
4 націоналізм

А утопія майбутнього, яка передбачає ліквідацію експлуатації людини людиною (зокрема, усуспільнення засобів виробництва), утім 
на практиці призводить до тоталітаризму, диктатури, ігнорування норм і принципів реального гуманізму

Б почуття, ідеологія та політична дія, що серед усіх ідентифікацій людини найбільшого значення надає її належності до спільноти – 
нації, та відповідно вважає цю спільноту великою цінністю, а турботу про інтереси нації – непорушним обов’язком її членів

В ідеологія, політична течія і державний устрій, які провадили до побудови так званої корпоративної держави (з мілітаризацією еконо-
міки, згортанням демократичних свобод тощо)

Г політична ідеологія і практика суспільного життя, що орієнтується на збереження і підтримання наявних форм соціальної структури, 
традиційних цінностей і морально-правових засад

Д ідеологія і зросла з неї форма суспільного устрою, що поєднали елементи соціалізму з агресивним націоналізмом (расизмом)

6. Увідповідніть твердження з державами, яких вони стосуються 1  2  3  4
1 елементом фашизму стало обожнення лідера – дуче, утілене в крилатому вислові «Дуче завжди правий»
2 нацисти вірили, що єдність нації найліпше забезпечить тоталітарна держава, керована однією партією на чолі з вождем 
3 суть «нового курсу» полягала в безпрецедентному втручанні держави в економіку з регулятивними функціями
4 у країні було встановлено автократичний режим, відомий як санація (оздоровлення)

А Польща
Б Італія
В Чехословаччина
Г США
Д Німеччина

7. Установіть послідовність подій, пов’язаних з утвердженням фашистського режиму в Італії 1  2  3  4 
А  «марш чорносорочечників»
Б  створення Національної фашистської партії
В  призначення Беніто Муссоліні прем’єр-міністром 
Г  укладення Латеранських угод

8. Установіть послідовність подій, пов’язаних з утвердженням нацистського режиму в Німеччині 1  2  3  4 
А призначення Адольфа Гітлера рейхсканцлером
Б заборона діяльності всіх (крім НСРПН) політичних партій 
В знищення внутрішньої опозиції («ніч довгих ножів»)
Г підпал Рейхстагу, у якому звинуватили комуністів
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§ 20. Виникнення авторитарних режимів. Боротьба
за демократію

1. Радикалізація політичного життя в 1930-х роках. Народний фронт
у Франції
Хоча в 1930-х роках кожна європейська держава мала високий рівень су-

веренності, усе ж повністю відмежуватися від бурхливих подій назовні не 
вдавалося. Економічна криза й депресія, зростання на цьому тлі ліворади-
кальних сил і популістських настроїв, з одного боку, і прихід до влади 
в низці держав фашистів і нацистів, встановлення тоталітарних режи-
мів — з другого, не залишали байдужими нікого. Полум’я над Рейхстагом 
у Берліні, загони чорносорочечників на тлі Колізею в Римі видніли далеко 
за межами цих міст, наповнюючи простір Європи тривогою.

Якщо США і Велика Британія час до часу захоплювалися політикою ізо-
ляції від проблем материкової Європи, то Франція, на кордонах якої вже 
палало, дозволити собі цього не могла. У 1929–1934 рр. французи розгор-
нули будівництво укріплень, які мали захистити у випадку німецької агре-
сії. Ці споруди відомі як лінія Мажино. Проект здійснювали на тлі 
невдалих спроб вибудувати систему міжнародної безпеки. Одночасно від-
бувалося переоснащення армії, зростали військові замовлення, які забез-
печували роботою металургійну, машинобудівну, військову промисловості. 

Цей проект дещо пом’якшив вплив світової економічної кризи, однак із се-
редини 1930-х років економіка Франції також вступила в період депресії.

Оскільки спроби створити систему колективної безпеки в Європі не мали 
оптимізму й не гарантували надійного захисту державам, які могли стати 
першими жертвами німецької агресії, лідери країн, що прагнули проти-
стояти фашизації політичних режимів, були змушені шукати інших шля-
хів. Ці пошуки відбувалися на тлі зміцнення зовнішньополітичних позицій 
Радянського Союзу, який у 1934 р. вступив до Ліги Націй. Посилення 
впливів СРСР зумовило активізацію комуністичних рухів. Для протидії 
фашистській загрозі Комуністичний інтернаціонал оголосив у 1935 р. курс 
на створення народних фронтів, які б об’єднали лівих з іншими силами 
задля спільної боротьби за збереження демократії.

У Франції фашистські організації були дрібними, тож не мали прихиль-
ників через відданість більшості французів ідеям традиційної європей-
ської демократії. Групи фашистського напряму виникали хіба що серед 
правоконсервативних кіл і ветеранських організацій. Однак у них так і не 
з’явилося лідера. Єдиним помітним виступом французьких фашистів був 
організований у 1934 р. у Парижі протест проти корупції серед державних 
чиновників. Протестувальників розігнала поліція, однак відчуття тривоги 
залишилося. Через політичну боротьбу сформувати стабільний уряд не 
вдавалося. Невдоволення та занепокоєння викликала й політика «умиро-

економічної політики Муссоліні й Гітлера?  9. Які з наведених висловів можна використати для характеристики соціально-
1  заборона страйків, праця – соціальна повинність
2  створення суспільства з рівними правами й можливостями
3  запровадження громадських робіт
4  установлення диктатури пролетаріату
5  запровадження загального військового обов’язку
6  здійснення форсованої індустріалізації та суцільної колективізації 
7  загострення класової боротьби

10. Які твердження характеризують контроль влади над публічним життям і суспільною свідомістю в нацистській Німеччині?
1  державне регулювання економіки та її мілітаризація
2 створення військ СС (загонів охорони) і концтаборів
3 масштабна підтримка фермерів (бауерів)
4 виокремлення категорії «споріднених» народів (фольксдойче)
5 проголошення свободи віросповідання
6 запровадження політики «воєнного комунізму»
7 виховання молоді в «Гітлерюгенді»
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творення» Німеччини, перші 
ознаки якої намітилися на 
зламі 1920–1930-х років.

З наростанням у Франції ро-
бітничого й страйкового руху 
ліві й лівоцентристські органі-
зації (комуністи, соціалісти, ра-
дикали) уклали в 1935 р. угоду 
про створення Народного 
фронту. На виборах 1936 р. це 
об’єднання здобуло більшість 
голосів. Уряд очолив соціаліст 
Леон Блюм. Âіí ñòàâ îäíèì ç 
першиõ євреїâ на чолі  
âåëèêîї  європейської äåðæàâè. 
Утім силам Народного фронту 
бракувало єдності. Кожна пар-
тія діяла за власною програ-

мою, тож розглядала союз як тактичний. Комуністи підтримали уряд, 
однак не ввійшли до нього. Уряд Блюма працював до 1938 р. і здійснив 
низку реформ. До найбільших його ініціатив належало підписання Ма-
тіньйонських угод між промисловцями і робітниками. Фашистську партію 
було заборонено. В економічній політиці соціалістичний уряд запроваджу-
вав державне регулювання, що викликало невдоволення великого бізнесу 
й зумовило відставку уряду. До влади прийшов уряд Едуара Даладьє.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте внутрішньополітичну ситуацію у  Франції в  середині й  другій

половині 1930-х  років.
2. Поясніть зміст поняття «народний фронт». Наведіть приклади створення на-

родних фронтів у Європі.
2. Громадянська війна в Іспанії
Іспанія була периферійною країною Європи. Нейтральний статус у Пер-

шій світовій війні дав змогу їй поліпшити економічне становище за раху-
нок торгівлі з обома сторонами конфлікту. Однак країна залишилася 
аграрною, з багатьма внутрішніми протиріччями. У першій половині 
1920-х років ситуацію ускладнювала колоніальна війна в Марокко. 
У 1923 р. генерал Мігель Прімо де Рівера здійснив переворот, унаслідок 

якого в Іспанії було встановлено військово-мо-
нархічну диктатуру. Про нього говорили, що 
він лякав короля армією, а армію — королем. 
У 1930 р. через наростання опозиційних на-
строїв Прімо де Рівера пішов у відставку й по-
кинув Іспанію. Чимало політичних сил країни 
уклали Сан-Се бастьянський пакт, за яким 
14 квітня 1931 р. Іспанію проголошено респу-
блікою. Король Альфонсо ХІІІ з родиною емі-
грував до Франції.

У середині 1930-х років в Іспанії зміцнився 
фашистський рух. Його лідером став син ко-
лишнього диктатора Хосе Антоніо Прімо де Рі-
вера. Він очолив партію «Іспанська фаланга», 
яка ідеологічно орієнтувалася на італійський 
фашизм. «Іспанська фаланга» виступала проти 
політичних партій і парламентаризму, за створення сильної тоталітарної 
держави. Короткочасний прихід профашистських сил до влади (увійшов 
в історію як «два чорні роки») призвів восени 1934 р. до масових протестів. 
У Мадриді, Каталонії й Астурії вони переросли в збройне повстання, а ка-
талонці, протестуючи проти фашизму, погрожували відокремленням. Од-
нак уряд розгромив ці виступи, а з особливою жорстокістю придушив 
повстання в шахтарській Астурії. Проти повстанців кинуто армійські час-
тини, які воювали в Марокко під командуванням генерала Франсиско 
Франко.

Такий перебіг подій переконав антифашистські сили в потребі об’єднання. 
У січні 1936 р. було досягнуто угоду про створення Народного фронту. На-
ступного місяця Народний фронт переміг на виборах. Було сформовано 
уряд, який очолив лідер Лівої республіканської партії Мануель Асанья. 
Програш у парламенті (кортесах), початок демократичних перетворень по-
казали іспанським фашистам, що розрахунок на легальний прихід до 
влади не виправдався. Тоді вони вирішили захопити владу силою. Улітку 
1936 р. проти республіканської влади в Іспанії виступили військові час-
тини в Марокко під командуванням Франко, який виступав за сильну мо-
нархічну владу, консервативні цінності, порядок.

18 липня 1936 р. за сигналом радіостанції м. Сеута «Над усією Іспанією 
безхмарне небо» заколотники виступили в усіх великих містах. Уряд На-
родного фронту вирішив роздати зброю громадянам. В Іспанії почалася 
громадянська війна. Іспанці чинили запеклий опір фашизації країни. 

Леон Блюм

Франсиско Франко
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Респуб ліканський уряд користувався підтримкою мешканців, однак на 
боці заколотників була значна частина армії. За кілька тижнів у руках 
республіканського уряду залишалася центральна Іспанія, натомість зако-
лотники контролювали південь і північ країни. У ситуацію втрутилися 
Німеччина й Італія, до яких звернувся по допомогу генерал Франко. Вони 
надали бунтівникам військову допомогу: їхні літаки почали бомбардувати 
іспанські міста, зокрема Мадрид, а до берегів підходили військові кораблі. 
Для німецької та італійської армій територія Іспанії стала полігоном для 
випробовування зброї й тактики бойових дій. Іноземна інтервенція змі-
нила хід війни: Франко почав наступ на Мадрид.

У час, коли преса рясніла повідомленнями про війну в Іспанії, лідери єв-
ропейських держав підписали угоду про невтручання. Ініціювала угоду 
Британія. Угода забороняла поставки в Іспанію зброї й будь-якої іншої 
військової допомоги. До угоди приєдналися 27 країн, зокрема й Німеч-
чина, але збройної допомоги Франко не припинила. Ліга Націй висловила 
занепокоєння і закликала до мирного врегулювання конфлікту. 1 жовтня 
1936 р. Франсиско Франко було проголошено генералісімусом і главою Іс-
панської держави. А після того як республіканці стратили Хосе Антоніо 
Прімо де Ріверу, Франко став одноосібним лідером фашистів. У 1937 р. він 
об’єднав фашистські сили в партію Іспанська традиціоналістська фаланга 
і Хунта націонал-синдикалістського наступу. Франко оголошено кау-
дільйо — вождем іспанського народу.

Мужній опір республіканської Іспанії викликав хвилю солідарності 
у світі. Попри офіційну політику невтручання урядів, люди збирали ко-
шти для республіканців, до Іспанії прибували добровольці з різних країн. 
Офіційно на підтримку республіканців виступив Радянський Союз, який 
почав надавати військову допомогу. Та бойові дії складалися не на користь 
республіканців. Народний фронт розпався. Наприкінці березня 1939 р. 
франкісти вступили в Мадрид і встановили контроль над усією 
територією Іспанії. Громадянська війна, ó якій загинуло близько 
мільйона іспанців, завершилася формуванням фашистського автори-
тарного режиму Франко, який жорстоко розправився з противниками. 

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте внутрішньополітичне становище в  Іспанії напередодні грома-

дянської війни.
2. Визначте причини й опишіть перебіг громадянської війни в Іспанії.

3. Політичні режими в країнах Центрально-Східної Європи. Становище
українців у Румунії та Чехословаччині
На зламі 1920–1930-х років у більшості країн Центрально-Східної Єв-

ропи було встановлено автократичні режими, відбувалося згортання демо-
кратичних свобод, а в другій половині 1930-х років у регіоні запанували 
передвоєнні наміри. В Угорщині гортистський режим, що мав реваншист-
ські настрої щодо територіальних результатів світової війни, шукав союзу 
з Німеччиною. У Румунії в 1938 р. король Кароль ІІ перебрав на себе всю 
владу й заборонив діяльність політичних партій. Його головним против-
ником була націоналістична організація «Легіон архангела Михаїла». Її 
бойова частина «Залізна гвардія» (зеленосорочечники) займалася терором. 
Ідеологія легіоністів була близька до фашистської. Керував ними Корнеліу 
Кодряну. У 1938 р. його стратили за наказом короля, однак під тиском на-
цистської Німеччини Кароль ІІ у 1940 р. таки зрікся престолу, а влада пе-
рейшла до профашистських сил на чолі з Іоном Антонеску.

Під особливо пильною увагою нацистів і фашистів перебувала Австрія. 
Лідером австрофашистів став Енгельберт Дольфус. У 1933 р. він за під-
тримки хаймверів оголосив про захоплення влади, розпуск парламенту, 
заборону політичних партій. Дольфус орієнтувався на італійський фашизм 
і прагнув побудувати корпоративну державу. Він не підтримував пангер-
маністів і разом з іншими партіями заборонив націонал-соціалістів. 
У 1934 р. в Австрії ухвалено конституцію, яка декларувала утворення 
«християнської німецької союзної держави, організованої за становим 

Іспанки в республіканській армії. 1936 р. Біженці з Іспанії на кордоні 
з Францією. 1938 р.
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принципом». Єдиною партією залишився Ві-
тчизняний фронт. Того ж 1934 р. Дольфуса 
вбили прихильники аншлюсу Австрії, але 
змінити державний устрій тоді не вдалося.

У Чехословаччині, попри деклароване 
право національних меншин на автономію, 
тривала централізація. Не дотримувалося 
й конституційне положення про комплекту-
вання державної служби місцевими фахів-
цями. У Підкарпатській Русі чинов  ницький 
апарат на 70–80 % складався із чехів. На 
численні скарги до Ліги Націй щодо неба-
жання влади виконувати зобов’язання про 
надання автономії, з якими зверталися й ке-
рівники ЗУНР, чехословацькі політики від-
повідали, що народ не готовий до
самоуправління, має різні національно-полі-
тичні орієнтації, а на край зазіхають сусідні 
держави. Однак головна причина гальму-
вання полягала в небажанні Праги створю-
вати прецедент національних поступок. 
Запровадження автономії в Закарпатті роз-
почалося в 1938 р.

Позитивною для Закарпаття була економічна 
політика Праги: у край інвестували кошти. 
Населення Ужгорода зросло в 1,5 раза. Кон-
ституційний устрій і парламентська демокра-
тія привчали громадян до вільного політичного 
простору. На кінець 1930-х років у Підкарпат-
ській Русі діяло близько 30 політичних партій 
як загальнодержавного, так і місцевого зна-
чення, виходило понад 180 періодичних ви-
дань різними мовами. Було проведено освітню 
реформу, на підставі якої відкривали україн-
ські початкові й середні школи. Сформувалося
покоління української інтелігенції (А. Воло-

шин, В. Бірчак, А. Бродій, брати Бращайки, В. Гренджа-Донський, С. Клочу-
рак, М. Підгірянка та ін.).

Для українців у Румунії найскладнішими були перші повоєнні роки. 
Влада не крилася з намірами румунізації. Конституційні засади залиша-
лися формальністю. Виборчий закон 1926 р., запозичений з фашистської 
Італії, забезпечував більшість у парламенті партії, яка здобула 40 % голо-
сів. Відстоювати в парламенті інтереси національних меншин було немож-
ливо. Інструментом румунізації стала аграрна реформа. У 1927 р. міністр 
внутрішніх справ Румунії видав наказ, згідно з яким усі вивіски україн-
ською повинні були мати румунські відповідники. Чернівці рясніли напи-
сами «Говорити тільки по-румунськи». До кінця 1920-х років ліквідовано 
українське шкільництво, українських учителів замінили румунські. Ру-
мунізовано Чернівецький університет. Несприятливими були умови й для 
інших національних громад — поляків, євреїв. Відносно стримано румун-
ська влада поводилася хіба що з німцями.

Перспективи національних меншин у Румунії були песимістичні. Буха-
рест не допускав політичного оформлення національних рухів. У 1927 р. 
відновила діяльність Українська національна партія. Її програма передба-
чала парламентську боротьбу за культурну автономію. Виборче законодав-
ство змушувало партію блокуватися з іншими силами. Незмінним головою 
УНП був професор Володимир Залозецький-Сас, секретарем — видавець 

Володимир  
Залозецький-Сас

Марія Домбровська (Марійка 
Підгірянка)






156

і редактор Юрій Сербинюк. У 1938 р. партія провела останній конгрес. 
Молодь не бачила перспектив у легальній роботі й тяжіла до підпільного 
руху під проводом Організації українських націоналістів. З фашизацією 
Румунії становище національних меншин ще більше ускладнилося.

Погляд історика
Румунське суспільство в міжвоєнну добу не спромоглося подолати відстань між фе-

одальним та капіталістичним світами. Колоніальний стиль управління регіонами зво-
див ефективність державного управління нанівець. Прихід наприкінці 30-х років до 
влади націоналістів був зумовлений роками тупцювання Румунії в сінях економічно 
й політично прогресуючої Європи. Наприкінці 30-х років суспільство охопила ідея, що 
лише крайні праві можуть здійснити модернізаційний скачок… Націонал-соціалізм 
розглядався як альтернатива цивілізаційній кризі, що охопила передвоєнну Європу 
і що не відпускала Румунію весь міжвоєнний період.

Якубова Л. Старе Королівство, Буковина та Бессарабія — шлях у нікуди. 1918–1940 рр. // 
Національне питання в Україні ХХ — початку ХХІ ст.: історичні нариси / відп. ред. В. Смолій, 

кер. авт. кол. Л. Якубова. Київ, 2012. С. 323.

Запитання і завдання
1. Порівняйте становище українців у Чехословаччині та Румунії в 1930-х роках.
2. Поміркуйте над зв’язком між нацистською ідеологією та політикою щодо націо-

нальних меншин.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Поясніть, як вплинула нацистська й фашистська ідеології на внутрішньополітичну
боротьбу в Іспанії та Франції.

2. Порівняйте державотворчі концепції А. Гітлера, Б. Муссоліні й Ф. Франко.
3. Поміркуйте про сутність політики «умиротворення», яку вели європейські держави

під час громадянської війни в Іспанії. Як ви гадаєте, чи мала вона альтернативу?

Тестові завдання

1. У 1929–1934 рр. французи розгорнули будівництво укріплень для захисту на випадок німецької агресії відомі як
А лінія Маннергейма
Б лінія Керзона 

В лінія Гувера 
Г  лінія Мажино

2. Визначте хронологічні межі Громадянської війни в Іспанії
А 1934–1937 рр. 
Б 1935–1938 рр. 

В 1936–1939 рр.
Г 1937–1940 рр.

3. У зв’язку з війною в Іспанії лідери європейських держав підписали угоду про
А підтримку республіканців 
В підтримку франкістів  
Б військову інтервенцію 
Г невтручання

4. Конституція якої держави, ухвалена в 1934 р., декларувала створення «християнської німецької союзної держави»?
А Франції
Б Австрії 

В Німеччини
Г Швейцарії

5. Установіть відповідність між діячами та їхніми характеристиками 1  2  3  4 
1 Франсиско Франко
2 Леон Блюм
3 Іон Антонеску
4 Енгельберт Дольфус

А румунський військовий діяч, прийшов до влади на чолі профашистських сил
Б лідер австрофашистів, противник пангерманістів і націонал-соціалістів
В французький політик, соціаліст, очільник уряду Народного фронту
Г прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської України
Д лідер іспанських фашистів, проголошений каудільйо – вождем іспанського народу
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6. Увідповідніть події/явища з країнами, де вони відбулися 1  2  3  4
1 громадянська війна між республіканцями та фашистськими силами
2 діяльність «Залізної гвардії» (так званих зеленосорочечників)
3 тривала політика централізації попри деклароване право національних меншин на автономію 
4 діяльність уряду Народного фронту на чолі з Леоном Блюмом

А Чехословаччина
Б Іспанія
В Німеччина
Г Румунія
Д Франція

7. Установіть послідовність подій, пов’язаних з виникненням авторитарних і тоталітарних режимів у Європі 1  2  3  4 
А проголошення Франсиско Франко генералісімусом і главою Іспанської держави
Б прихід до влади в Італії фашистів на чолі з Бенітто Муссоліні
В призначення Адольфа Гітлера рейхсканцлером Німеччини
Г прихід до влади в Румунії профашистських сил на чолі з Іоном Антонеску

8. Установіть послідовність подій, відображених у таких твердженнях 1  2  3  4 
А Іспанію проголошено республікою
Б Радянський Союз вступив до Ліги Націй
В Народний фронт здобув перемогу на виборах в Іспанії
Г під тиском нацистів впала Веймарська республіка в Німеччині

зображеним на поштовій марці? 
1 лібералізація економіки
2 1936–1938 рр.
3 підтримка фашистів
4 автономія національних меншин
5 Матіньйонські угоди
6 вступ до Ліги Націй
7 Народний фронт

10. Які твердження відображають становище українців у Румунії в 1930-х роках?
1 розширення демократичних прав і свобод
2 скорочення природного приросту населення
3 використання аграрних реформ як засобу національного тиску 
4 румунізація освітніх закладів, зокрема Чернівецького університету
5 заходи щодо запровадження автономії Підкарпатської Русі
6 діяльність проукраїнських сил на чолі з Володимиром Залозецьким
7 масове знищення української інтелігенції

9. Які з наведених висловів можна використати для характеристики діяльності уряду на чолі з історичним діячем,
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§ 21. Режим «санації» у Польщі

1. Національна політика «санаційного» режиму. Влада і українське
суспіль ство. Митрополит Андрей Шептицький
Встановлення «санаційного» режиму в Польщі відоме як Травневий пе-

реворот. Його причинами були загострення політичної боротьби всередині 
країни і часті зміни урядів, назрівання економічної кризи. Викликала за-
непокоєння й зовнішня ситуація. У 1926 р. Німеччина і СРСР підписали 
договір, яким гарантували нейтралітет у випадку агресії третьої сторони. 
Німецько-радянські контакти в політичній і військовій сферах непокоїли 
польських політиків, особливо з огляду на загрозу нового поділу держави. 
Ініціативу вирішив узяти у свої руки Юзеф Пілсудський. Зранку 12 травня 
1926 р. він залишив будинок неподалік Варшави й на чолі кількох полків 
рушив на столицю. На мості Понятовського заколотники зустріли неспо-
діваний опір: президент Польської Республіки Станіслав Войцеховський, 
соціаліст і давній співробітник Пілсудського, заявив про намір чинити 
опір силами урядових військ.

Пілсудського це не зупинило. У результаті боїв, які точилися у Варшаві 
12–15 травня, було вбито й поранено декілька сотень осіб, у тому числі ци-
вільних. Протистояння не вийшло за межі столиці. Страйк залізничників 
відрізав Варшаву від решти Польщі. За три дні справу було вирішено. Вой-
цеховський подав у відставку. Однак Пілсудський не прагнув особистої дик-
татури. Він обмежився фактичним впливом на справи в державі, зберігаючи 
атрибути демократії. Президентом став професор хімії Львівської політех-
ніки Ігнацій Мосціцький, а уряд очолив професор математики Казимир 
Бартель. Пілсудський обійняв посаду Генерального інспектора Збройних 
сил. Це давало змогу контролювати армію. Аж до смерті в 1935 р. Пілсуд-
ський зберігав визначальний вплив на рішення в державі, зокрема на при-
значення посадовців. Польща, утім, залишалася конституційною державою, 
яка визнавала громадянські права й свободи. Послідовників Пілсудського 
назвали пілсудчиками.

Пілсудчики прийшли до влади під гаслом «санації», тобто оздоровлення 
суспільних відносин. Ідеологія «санаційного» режиму апелювала до мо-
ральних чеснот. Однак доволі швидко вона почала конфліктувати з полі-
тичною практикою, а країна рухалася в бік авторитаризму. Головною 
силою політики «оздоровлення» був заснований у 1927 р. Безпартійний 
блок співпраці з урядом. Ліві й центристські партії спробували сформу-
вати опозицію пілсудчикам. Вони об’єдналися в Союз захисту прав і сво-

боди народу і в 1929 р. змусили піти у відставку «уряд полковників». 
Відтак Пілсудський наполіг на розпуску сейму й сенату, а опонентів 
ув’язнив у Брестській фортеці. Наступні вибори принесли його блоку ба-
жану перемогу. Перетворення державного устрою Польщі на авторитарний 
завершено з ухваленням у 1935 р. конституції, яка посилила повнова-
ження президента й обмежила роль парламенту.

Режим «санації» не змінив національну політику Польщі. Міжнародні 
зобов’язання про забезпечення прав національних меншин польська влада 
не виконувала. На тлі економічних негараздів, наростання суперечностей 
на місцевому рівні, жорсткої політики центральної влади щодо національ-
них меншин польсько-українські відносини загострювалися. Улітку 1930 р. 
Галичиною прокотилася хвиля підпалів маєтків польських землевласни-
ків і осадників. Одночасно відбувалися акції саботажу, руйнування ліній 
зв’язку, окремі збройні напади. Це була спланована акція, слід якої швидко 
привів до Організації українських націоналістів.

Після перших звісток про підпали в польській пресі з’явилися заклики 
до наступу на українців. Націоналістичні газети вимагали заборонити не 
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тільки українські молодіжні організації «Пласт», «Сокіл», «Луг», а й «Про-
світу», закрити гімназії. Націоналісти тиснули на владу, погрожуючи пе-
рейти до розправ на власний розсуд. У другій половині літа й восени 1930 р. 
Західна Україна стала ареною репресивних дій польської влади проти 
українського населення. Спершу органи безпеки провели обшуки в помеш-
каннях осіб, яких підозрювали в причетності до УВО чи ОУН. Після цього 
проведено арешти. Серед ув’язнених у Брестській фортеці польських опо-
зиціонерів було й шестеро депутатів-українців.

Репресивна акція польської влади проти українського населення в 1930 р. 
за участі поліцейських і військових, відома як пацифікація, або «умиро-
творення». Метою акції було залякування українського населення: вій-
ськові поводилися брутально. «Пацифіковані» села опинялися в стані 
облоги. У них проводили обшуки, накладали продовольчу контрибуцію. 
Особливо ретельно перевіряли українські інституції. Усього було прове-
дено понад 5 тис. обшуків. Кожен завершувався затриманням десятків 
осіб. Більшість з них відпускали через брак доказів про незаконну діяль-
ність. Під час «пацифікації» зафіксовано численні випадки побиття, жерт-
вами яких були навіть греко-католицькі священики.

Особа в історії
Митрополит Андрей (Шептицький) (мирське ім’я 

Роман Шептицький) (1865–1944) – український релі-
гійний і громадський діяч, митрополит Греко-католиць-
кої церкви. Народився в Галичині в сім’ї графа Івана 
Шептицького й Софії Фредро, доньки відомого поль-
ського драматурга. Навчався в гімназії св. Анни у Кра-
кові, вищу юридичну освіту здобув у Вроцлавському 
університеті, однак вирішив присвятити себе церков-
ній діяльності. Вступив до василіянського монастиря. У 
1901–1944 р.   – митрополит Галицький. Відомий екуме-
нічною діяльністю. Підтримував національні інституції, 
вів благочинну діяльність. Був депутатом Галицького 
сейму та австрійського парламенту, мав великий ав-
торитет у найвищих колах. Після захоплення Львова 
в 1914 р. російськими військами заарештований і ви-
везений у глиб Росії; повернувся після революції. Був 
фундатором Національного музею у Львові. Автор пас-
тирських послань, у яких засуджував політичний терор. 
Під час нацистської окупації рятував євреїв.

Невдовзі після «пацифікації» між польським урядом та українськими 
політиками, що представляли легальні партії, почалися переговори про 
зняття напруги у відносинах. Прихильником порозуміння був митрополит 
Греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Однак на початку 
1930-х років ці контакти перервано низкою терористичних актів, зокрема 
вбивством у Трускавці в 1931 р. активного прибічника польсько-україн-
ської угоди Тадеуша Голувка. Переговори відновлено в 1935 р. Українські 
політики виявляли схильність до угоди з огляду на Голодомор у радян-
ській Україні, який поставив потребу збереження українського національ-
ного середовища в Польщі. Тут діяли численні культурно-освітні 
й економічні установи: «Просвіта», «Рідна школа», НТШ, професійні 
об’єднання, «Союз українок», земельний банк «Дністер», різноманітні коо-
перативи. Ці організації творили інфраструктуру українського руху та за-
побігали його полонізації. Прикладом польського державного службовця, 
який налагоджував взаємини з українцями на місцевому рівні, був волин-
ський воєвода Генрик Юзевський. Він вважав, що Волинь повинна стати 
осередком польсько-українського порозуміння для захисту обох народів 
від агресивних намірів Радянського Союзу. Юзевський підтримував укра-
їнське шкільництво та громадські організації, залучав українців на адмі-
ністративні посади (серед них був і Степан Скрипник, майбутній патріарх 
Української автокефальної православної церкви Мстислав).

На вулиці Варшави. Травень 1926 р.
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Урешті-решт у травні–червні 1935 р. між представниками УНДО й поль-
ським урядом укладено угоду, що відома як нормалізація польсько-укра-
їнських відносин. Українцям обіцяли збереження національної освіти, 
фінансову підтримку культурним, громадським і кооперативним товари-
ствам, звільнення політв’язнів, розширення сфери використання україн-
ської мови в адміністрації й судочинстві, збільшення представництва 
в парламенті. Українці ж погоджувалися визнати Польську державу та 
взяти участь у виборах. У ставленні до «нормалізації» українське су-
спільство розкололося. Після виборів 1935 р. лідер УНДО Василь Мудрий 
обійняв посаду віце-маршалка сейму.

Погляд історика
Ставлення Шептицького до каральних заходів польської поліції і війська стосовно 

українського населення, звинуваченого в організованих акціях саботажу проти поль-
ської влади та польської власності, є складнішим, ніж виглядає на перший погляд. 
Його сучасники, як українці, так і поляки, вбачали в діях митрополита однозначну солі-
даризацію з українською стороною та повну підтримку дій його української пастви. При 
цьому польська сторона вважала, що він навіть підтримував протиправні дії українців 
і свідомо взяв участь в антипольській міжнародній кампанії, зрадивши цим інтереси 
Польської держави і народу... [Шептицький] постійно у своїх офіційних і неофіційних 
листах, пресових інтерв’ю акцентує на недопустимості застосування колективної від-
повідальності та недопустимості в цивілізованій державі покарання без доказу вини… 
У всіх питаннях, дотичних до «пацифікації», для митрополита Шептицького найважли-
вішим був аспект страждання безневинних жертв — українських селян, сільської та 
містечкової інтелігенції, що прийняли жорстокі покарання за невчинені злочини.

Гентош Л. Митрополит Шептицький. 1923–1939. Випробування ідеалів. Львів, 2015. С. 86–87.

Запитання і завдання
1. Опишіть встановлення і   поясніть сутність «санаційного» політичного режиму

в Польщі. Чому цей режим називають автократичним?
2. Проаналізуйте цілі й форму проведення польською владою «пацифікації» в Захід-

ній Україні. На підставі наведеної цитати визначте ставлення митрополита 
Андрея Шептицького до «пацифікації».

2. Радикалізація суспільних настроїв. Дмитро Донцов. Організація
українських націоналістів. Євген Коновалець
У Західній Україні та серед української політичної еміграції було витворено 

й поширено ідеологію інтегрального націоналізму. Інтегральний націоналізм 
стверджував, що нація є органічною цілісністю, а людина має підпорядкува-
тися інтересам нації. Ці інтереси мають бути для неї вищими, ніж інтереси 
соціальної групи, інших націй і людства загалом. Формування українського 
націоналізму відповідало європейській практиці, яка посилилася після Пер-
шої світової війни, однак мало й особливі підстави: поразка Української рево-
люції та дії урядів держав, у складі яких опинилися українські території, що 
загрожували самому існуванню української нації. Інтегральний націоналізм 
захопив значну частину української молоді в Галичині й на Волині, розвинув 
культ войовничості, героїзму й служіння нації.

Формування українського інтегрального націоналізму було пов’язане 
з діяльністю Дмитра Донцова, який починав політичну діяльність як член 
Української соціал-демократичної партії. Виходець з родини мелітополь-
ського підприємця, спочатку він навчався 
в Санкт-Петербурзькому університеті, а зго-
дом, рятуючись від переслідувань, переїхав до 
монархії Габсбурґів. Навчався у Віденському 
університеті, пізніше оселився у Львові, де 
працював у редакціях українських часописів, 
зокрема «Літературно-науковому вістнику». 
Перейшов на позиції консервативного націона-
лізму, близького до поглядів В’ячеслава Ли-
пинського. Цивілізаційним ворогом України 
Донцов уважав Росію. У праці «Підстави на-
шої політики» (1921 р.) він обґрунтовував роль 
України як бастіону європейської цивілізації 
в боротьбі проти Росії.

У 1926 р. Донцов опублікував головну теоре-
тичну роботу «Націоналізм», у якій протиста-

Дмитро Донцов






161

вив світогляд чинного, тобто діяльного, націоналізму попередньому 
національному руху українців. Головною метою чинного націоналізму він 
уважав перетворення українців на сильну націю. Сформулював і головні 
вимоги, яких мали дотримуватися націоналісти: волюнтаризм (зміцнення 
волі нації до життя на підставі ірраціональних мотивів), войовничість (усві-
домлення того, що боротьби уникнути не вдасться), романтизм (підпоряд-
кування одиниці ідеалам нації), фанатизм (віра в догми націоналізму, 
відкидання етичних норм, які обмежують волю нації до життя), синтез на-
ціоналізму та інтернаціоналізму (потреба стати імперською нацією, яка 
здатна асимілювати інших), роль ініціативної меншості (формування еліти, 
яка поведе за собою інших).

Організована форма українського націоналізму пов’язана з діяльністю 
Організації українських націоналістів (ОУН), яку засновано в 1929 р. у Відні. 
Її попередником стала створена в 1920 р. Українська військова організація 
(УВО), яку очолював Євген Коновалець, колишній командир Галицько-буко-
винського куреня січових стрільців у складі Армії УНР. Головний часопис 
ОУН «Розбудова нації» редагував Микола Сціборський, прихильник націо-
нального солідаризму й корпоративної держави. ОУН об’єднала середовища, 
що сповідували націоналістичну ідеологію й діяли передусім серед студент-

ства. Спершу вона задумувалась як легальна ор-
ганізація, однак терористичні замахи й саботажні 
акції, які здійснили її члени в 1930–1932 рр., 
змусили піти в підпілля. Серед лідерів ОУН, крім 
Коновальця й Сціборського, були Зенон Пелен-
ський, Андрій Мельник, Роман Сушко, Степан 
Бандера.

Основною метою ОУН було створення само-
стійної Української держави на всіõ україн-
ськèõ етнічнèõ терåíàõ. Одним з напрямів 
діялüності була організація замахів на поса-
довöіâ: убито депутата сейму Тадеуша Голув-
ка (1931 р.), чиновника  консульства  ÑÐÑÐ 
у Львові Олексія Майлова (1933 р., íà çíàê 
помстè за Голодомор), директора Україн-
ської академічної гімназії у Львові Івана Ба-
бія (1934 р., за співпрацю з поляками), міністра 
внутрішніх справ Броніслава Перацького 
(1934 р., на нього покладено відповідальність за «пацифікацію»). Після на-
паду на пошту в Городку (1932 р.), у результаті якого загинуло кілька лю-
дей, було засуджено до смертної кари членів ОУН Василя Біласа й Дмитра 
Данилишина. Після вбивства оунівцями Перацького польська влада ство-
рила на Берестейщині концентраційний табір Береза-Картузька. У 1938 р. 
в Роттердамі від рук радянського агента загинув Є. Коновалець.

Запитання і завдання
1. Визначте основні теоретичні положення українського інтегрального націоналізму.
2. Встановіть причини створення Організації українських націоналістів та схарак-

теризуйте її діяльність.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Проаналізуйте українсько-польські відносини 1930-х років.
2. Поясніть поняття «український інтегральний націоналізм».
3. Зберіть додаткові відомості про згаданих у підручнику лідерів ОУН. Проаналізуйте

їхні життєві долі та спробуйте відтворити колективний портрет.

Євген Коновалець
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Тестові завдання

1. Коли в Польщі встановлено «санаційний» режим?
А 1922 р. Б 1924 р.  В 1926 р. Г 1928 р.

2. Визначте польського політичного діяча –  провідника «санаційного» режиму
А Ігнаці Мосціцький В Броніслав Перацький
Б Казимир Бартель Г Юзеф Пілсудський

3. Ідеологія «санаційного» режиму апелювала до моральних чеснот. Однак доволі швидко вона почала конфліктувати з політичною практикою, а країна рухалася
в бік 

А тоталітаризму В лібералізму
Б авторитаризму Г консерватизму

4. Визначте рік і місто, де було засновано Організацію українських націоналістів
А 1927 р., Львів  В 1931 р., Варшава
Б 1929 р., Відень Г 1933 р., Київ

5. Увідповідніть поняття та їхні значення 1  2  3  4 
1  «пацифікація»
2 нормалізація
3 інтегральний націоналізм 
4 інтернаціоналізм

А  угода між представниками Українського національно-демократичного об’єднання та польським урядом
Б  різновид ідеї загальнолюдської солідарності, що ґрунтувався на переконанні у спільності економічних і соціальних інтересів 

пригноблених верств населення різних країн
В ідеологія, політична течія і державний устрій, які провадили до побудови так званої корпоративної держави
Г ідеологія повного підпорядкування людини інтересам нації та національної держави
Д репресивна акція польської влади проти українського населення за участі поліцейських і військових

6. Увідповідніть історичних діячів з характеристиками їхньої діяльності 1  2  3  4 
1 Ігнацій Мосціцький
2 Андрей Шептицький
3 Дмитро Донцов
4 Євген Коновалець

А ідеолог українського інтегрального націоналізму, автор теоретичної праці «Націоналізм»
Б командир Галицько-буковинського куреня січових стрільців у складі Армії УНР, творець УВО і ОУН
В митрополит Української греко-католицької церкви, громадський діяч
Г професор хімії Львівської політехніки, президент Польської Республіки
Д міністр внутрішніх справ Польщі, на якого українські націоналісти покладали відповідальність за «пацифікацію»

7. Установіть послідовність подій, що відображені в наведених твердженнях і характеризують українсько-польські відносини в 1930-х роках 1  2  3  4
А Галичиною прокотилася хвиля підпалів маєтків польських землевласників і осадників; одночасно відбувалися акції саботажу, руйнування ліній зв’язку, окремі збройні напади
Б українцям обіцяли збереження національної освіти, фінансову підтримку національним інституціям, звільнення політв’язнів, розширення сфери використання української

мови в адміністрації й судочинстві, збільшення представництва в парламенті
В  у ставленні до «нормалізації» українське суспільство розкололося; усе ж ця політика дала змогу лідеру УНДО Василеві Мудрому обійняти посаду віце-маршалка сейму
Г  «пацифіковані» села опинялися в стані облоги: у них проводили обшуки, накладали продовольчу контрибуцію; особливо ретельно перевіряли українські інституції

8. Установіть послідовність фактів біографії діяча, зображеного на світлині 1  2  3  4 
А  обраний членом Національної ради Західноукраїнської Народної Республіки
Б  послідовний противник політичного терору, що його практикували польська і радянська влада, а також оунівці 
В  обраний єпископом, а невдовзі митрополитом Української греко-католицької церкви
Г  депутат Галицького сейму та австрійського парламенту
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§ 22. Утвердження комуністичного тоталітарного режиму 
в СРСР

1. Встановлення режиму сталінської диктатури: передумови й методи.
Комуністичний тоталітаризм
Тимчасовий відступ від наміру негайно встановити комуністичну дикта-

туру, що проявився в непі й «коренізації», дав змогу більшовицькому ре-
жиму зміцнитися, щоб наприкінці 1920-х років перейти до нового 
«комуністичного штурму». Серед партійно-політичної верхівки СРСР, яка 
узурпувала владу ще за Леніна, було визначено внутрішню ієрархію та 
правила гри, що дало змогу завершити формування моделі влади шляхом 
висунення диктатора. Більшовицьке керівництво згуртувалося навколо ге-
нерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна. Для визначення епохи 
з кінця 1920-х років, коли всі важелі влади в СРСР було зосере джено в ру-
ках Сталіна, до його смерті в 1953 р. використовують термін сталінізм. 
Цей термін (щоправда, у позитивному значенні) уперше вжив Лазар Кага-
нович. Таким чином він хотів наголосити на внеску Сталіна у формування 
теорії марксизму-ленінізму. За життя Сталіна цей термін не використову-
вали. Згодом він увійшов у вжиток на означення комуністичного тоталі-
тарного режиму та масових репресій.

Утвердження особистої диктатури Сталіна відбулося в 1926–1929 рр. 
Боро тьба за владу серед більшовицької верхівки в останні роки життя 

й одразу після смерті Леніна була запеклою. Сталін послідовно усував кон-
курентів — Льва Троцького, Григорія Зінов’єва, Льва Каменєва, влашто-
вуючи кампанії ідеологічних та партійних чисток. Будь-кого з конкурентів 
могли звинуватити у прорахунках, підривній діяльності проти радянської 
влади, створенні ворожих центрів тощо. При цьому на верхівці влади 
створю валася мовчазна більшість, готова засуджувати кожного, на кого 
вкажуть. Багатьох людей паралізував страх. І навіть якщо людина не 
бояла ся за себе й була готова витримати будь-які повороти долі, репре-
сивно-каральні органи радянської влади впливали на неї через тиск та 
знущання над її близькими та рідними.

Засобом побудови комуністичної утопії мала стати сильна тоталітарна 
держава. Було зруйновано горизонтальні зв’язки між людьми, необхідні 
для громадянського суспільства — головної противаги й стримуючого чин-
ника для встановлення диктатури. Таким чином держава ніби проникала 
в суспільство, керуючи ним ізсередини, через представників «передового» 
класу. Це було названо диктатурою пролетаріату. Радянський Союз з фе-
дерації «рівноправних» республік перетворився на країну імперського 
типу з найвищим ступенем централізації влади. Встановлений політичний 
режим був олігархічним, тобто спирався на правлячу верхівку. Громадя-
нам залишалося лише ходити на безальтернативні вибори й слухняно від-
давати голоси за «блок комуністів і безпартійних». Диктаторська влада 
зосереджувалася у вищій партійній ланці — політбюро ЦК ВКП(б). Керів-

9. Якими з наведених висловів можна описати «санаційний» режим у Польщі?
1 пілсудчики
2 Веймарська конституція
3 цараністи
4 націонал-комунізм
5 Травневий переворот
6 Томаш Масарик
7 авторитарний режим

10. Які з наведених тверджень стосуються Організації українських націоналістів?
1 Генрик Юзевський вважав, що Волинь повинна стати осередком польсько-українського порозуміння для захисту обох народів від агресивних намірів Радянського Союзу
2 спершу вона задумувалась як легальна організація, однак терористичні замахи й саботажні акції, які здійснили її члени, змусили піти в підпілля
3 робили ставку на колективізацію в розрахунку, що нове покоління селян звільниться від індивідуалізму батьків
4 головний партійний часопис – «Розбудова нації» – редагував Микола Сціборський, прихильник національного солідаризму й корпоративної держави
5 у 1938 р. в Роттердамі від рук радянського агента загинув Євген Коновалець, творець Української військової організації
6 уважали, що етап загравання центру з національними рухами вичерпав себе й потрібно будувати сильну владу, яка подолає хаос в управлінні державою
7 у 1919 р. Польща підписала так званий малий Версальський договір, за яким зобов’язалася поважати права національних меншин
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ники СРСР дбали передусім про власний інтерес і прагнули залишатися 
на вершині влади якомога довше.  

Особа в історії
Йосип Сталін (Джугашвілі) 

(1878–1953) – радянський держав-
ний і політичний діяч. Народився 
в незаможній грузинській родині. 
Навчався у православному духо-
вному училищі в Горі, з якого його 
виключили за марксистську про-
паганду. Деякий час займався 
репетиторством, працював у Тиф-
ліській обсерваторії. Вступивши 
до РСДРП(б), став професійним 
революціонером. Кілька разів за 
революційну діяльність був зааре-
штований і засланий. Після Жов-
тневого перевороту увійшов до 
Раднаркому як народний комісар у 
справах національностей. У 1918 р. 
одружився на Надії Алілуєвій, з 

якою мав сина Василя й доньку Світлану. Алілуєва покінчила життя самогубством у 
1932 р. За свідченням доньки, вона залишила Сталіну лист, у якому звинувачувала 
його в політичних репресіях. Від 1922 р. – Генеральний секретар ЦК РКП(б). Під час 
хвороби Леніна входив до складу так званої трійки разом із Зінов’євим і Каменєвим, 
що мала на меті не допустити переходу влади до Троцького. Установив у СРСР осо-
бисту диктатуру, що спиралася на терор і масові репресії. Ініціатор таких злочинів, як 
Голодомор і примусові депортації народів, зокрема кримськотатарського. Вів політику 
на зближення з Німеччиною і лише після нападу на СРСР у 1941 р. став на бік анти-
гітлерівської коаліції. Після його смерті в СРСР відбулося розвінчання культу особи і 
процеси десталінізації.

Ознаки сталінізму як системи державного управління такі: авторитарно-
бюрократичні методи управління; напівфеодальне закріпачення населення, 
позбавлення його права власності на засоби виробництва та введення за-
гальної трудової повинності, відгородження від решти світу; створення 
«залізної завіси», закриття кордонів країни; мілітаризація економіки та 
суспільства; масові репресії не тільки в каральних, а й у попереджуваль-
них цілях, жорсткий ідеологічний контроль над суспільством і людиною; 
злиття компартійної та радянської гілок влади і формування правлячого 
класу суспільства — компартійно-радянської номенклатури; знищення ре-
альних і уявних опонентів; формування культу особи вождя.

Йосип Сталін з дружиною Надією Алілуєвою

Запитання і завдання
1. Визначте методи встановлення сталінської диктатури. Поміркуйте про сили,

які могли протидіяти сталінізму і на які були спрямовані сталінські репресії.
2. Перелічіть ознаки встановленого Й. Сталіним комуністичного тоталітаризму.

2. Форсована індустріалізація. Директивна економіка. Суцільна
колективізація сільського господарства. Опір селянства.
«Культурна революція». Масові репресії. Конституція СРСР 1936 р.
Установивши політичний контроль, Сталін продовжив утверджувати то-

талітарний режим через примусові й оперті на політику масових репресій 
соціально-економічні перетворення. У 1925 р. XIV з’їзд ВКП(б) проголосив 
курс на індустріалізацію. Проект великих економічних змін було названо 
першим п’ятирічним планом, який реалізували в 1928–1932 рр. План ста-
вив завдання «наздогнати і перегнати» капіталістичний світ за основними 
економічними показниками, зокрема забезпечити зростання промисловості 
на 250 %, причому важка промисловість мала зрости на 330 %. Радянські 
пропагандисти почали говорити про СРСР як про країну, що опинилася 
у ворожому «капіталістичному оточенні» й повинна йому протистояти. 
У постанові «Про стан оборони СРСР» (липень 1929 р.) ЦК ВКП(б) визнав 
незадовільним рівень обороноздатності. Однак для таких масштабних за-
ходів, як індустріалізація та переозброєння, були потрібні кошти. Свого 

Будівництво Дніпровської гідроелектростанції. 1930 р.
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часу більшовицьке керівництво, 
відмовившись визнати борги Ро-
сійської імперії, позбавило країну 
можливості іноземних запозичень 
та інвестицій. Тому кошти можна 
було здобути лише за рахунок вну-
трішніх ресурсів, відбираючи їх 
від сільського господарства, лег-
кої та харчової промисловості.

Усе це стало приводом для згор-
тання непу й повернення до ди-

кого перелому на всіх фронтах со-
ціалістичного будівництва. Одразу ж поставлено завдання виконати план 
першої п’ятирічки за чотири роки. Робітники й підприємства повинні були 
змагатися між собою в темпах і обсягах виготовлення продукції, в еконо-
мії сировини й енергії. Згодом практика такого «соціалістичного змагання» 
була узагальнена в понятті «стахановський рух», за прізвищем вибійника 
однієї із шахт, який у 1935 р. встановив рекорд видобутку вугілля — на-
чебто перевищив добову норму в 15 разів. Запроваджено безперервний ро-
бочий тиждень. Ефективність таких змагань була відносною. Тож керівники 
підприємств домагалися зростання продуктивності праці, вдаючись до за-
провадження жорсткої дисципліни. Тих, хто намагався вийти із системи, 
називали трудовими дезертирами. За результатами індустріалізації в Укра-
їні запрацювали великі промислові й енергетичні підприємства, як-от Хар-
ківський тракторний завод (1931 р.) і Дніпрогес (1932 р.), а також 
металургійні комбінати «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», «Азовсталь». 
Однак досягнуто це було ціною нещадної експлуатації ресурсів і величез-
них людських жертв.

Вилучення із села ресурсів для індустріалізації відбувалося через при-
мусову колективізацію, тобто об’єднання селян у великі колективні госпо-
дарства (колгоспи). До рішучих дій компартійно-радянське керівництво 
підштовхувала криза хлібозаготівель у 1928 р. Через низький врожай се-
ляни не поспішали здавати хліб. Розлючений Сталін розпорядився про-
вести примусову конфіскацію зерна й запровадив жорстокі покарання за 
ухиляння від його здачі. Суцільна колективізація розпочалася восени 
1929 р., згідно з резолюціями листопадового пленуму ЦК ВКП(б) на допо-
відь С. Косіора «Про сільське господарство України і про роботу на селі». 

Колективізація відбувалася шляхом 
усуспільнення засобів виробництва. 
Одним з перших заходів стала лікві-
дація куркульства. Від початку 1920-х 
років куркулями зневажливо нази-
вали заможних селян, а з розгортан-
ням суцільної колективізації так 
почали називати всіх селян, які опи-
ралися заходам радянської влади, не 
хотіли йти в колгоспи. Розкуркулення 
відбувалося на підставі постанови по-
літбюро ЦК ВКП(б) від 30 січня 1930 р. 
«Про заходи щодо ліквідації куркуль-
ських господарств у районах суціль-
ної колективізації». Під розкурку- 
ленням розуміли різні види обмежень 
прав і свобод громадян, яких підда-
вали репресіям за соціальними й май-
новими ознаками. Окрім конфіскації 
майна, таких осіб могли заарештувати 
з подальшим тривалим ув’язненням 
або й розстрілом, депортувати у відда-
лені місцевості або ж відправити на 
примусові роботи. По суті, йшлося 
про військову операцію проти україн-
ського селянства.

У відповідь на непомірні хлібозаго-
тівлі, розкуркулення, примусову ко-
лективізацію, руйнування храмів 
селяни вдавалися до громадської не-
покори та піднімалися на численні по-
встання. Хоча влада на той час уже 
вилучи ла більшість зброї, яка нако-
пичилася в селян за роки війни й ре-
волюції, нерідко цей опір був збройним. У березні 1930 р. Сталін 
опублікував у газеті «Правда» статтю «Запаморочення від успіхів», у якій 
засуджував «пере  гини» в проведенні суцільної колективізації. Але ця пу-
блікація була радше тактичним кроком, що мав перекласти провину на 
місцевих виконавців. На початок 1932 р. до колгоспів було залучено вже 

Жінки, ув’язнені в таборах ГУЛАГу

Радянські в’язні на будівництві дороги
Магадан–Якутськ. 1930-ті роки

         Радянський плакат про перевиконання          р                    е к т и в н о ї  економіки.   Рік 1929-й 
плану п’ятирічки                                     Сталін       проголосив         роком    вели-
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в нелюдських умовах і використовували на примусових роботах. Багатьох 
репресованих розстріляли. Вироки виносили за спрощеними процедурами 
або ж позасудовими органами — так званими трійками НКВС. Репресій 
наприкінці 1930-х років зазнали не тільки політичні опоненти, а й багато 
тих, хто віддано служив системі. Тоді було фактично знищено й військове 
командування.

Погляди істориків
У підсумку найважливішим результатом слідства був його психологічний вплив на 

ув’язненого. Ще до тривалого етапування на схід, ще до першої появи в таборі він був 
певною мірою «підготовленим» до нового життя як раба. Він уже знав, що його позбав-
лено найзвичайніших людських прав, включно з правом на чесне розслідування. Він 
уже знав, що влада НКВС абсолютна, що його можуть знищити в будь-який момент. 
Якщо він зізнався у злочині, якого він не здійснював, це сильно понижувало його са-
мооцінку. Але навіть якщо він і не зізнавався, у нього все одно не залишалося й тіні 
надії на те, що «помилку», яка призвела до його арешту, скоро буде виправлено.

Эпплбаум Э. Гулаг. Паутина большого террора / пер. с англ. Л. Мотылева. Москва, 2006. С. 157.

Терор для суспільства в цілому означає багато більше, ніж просто страждання 
жертв та їхніх родин і побоювання інших стати жертвами… Суспільний досвід терору 
включає і досвід ката, і досвід жертви, і досвід того, хто здійснює насильство, і досвід 
страждаючого від насильства. Те саме можна сказати й щодо індивідуального 
досвіду терору: навіть ті, хто ніколи не доносив на співгромадян за власною волею, під час 
Великого терору не захищали друзів, …поривали стосунки з родинами «ворогів народу» і 
найрізноманітнішими шляхами ставали учасниками процесу терору.

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
город. Москва, 2008. С. 228–229.

Результати перетворення держави, у якій «в 
основному», як стверджувалося, побудували соці-
алізм, підсумувала конституція СРСР 1936 р. (ді-
яла до 1977 р.). Її називають «сталінською», або 
«конституцією соціалізму, який переміг». У роз-
пал «великого терору» це було винятковим глу-
мом над населенням. «Перемога соціалізму» 
означала ліквідацію приватної власності на засоби 
виробництва й знищення «експлуататорських кла-
сів». Конституція формально визнавала за грома-
дянами СРСР рівні права — виборче, на працю 
і відпочинок, соціальне й пенсійне забезпечення, 
безкоштовні освіту й медичні послуги. СРСР про-
голошено «соціалістичною державою робітників 
і селян». Уся влада в державі мала належати тру-

близько 80 % селянських господарств. Це дало змогу витискати із села всі 
ресурси. Відносини між селом і містом на товарно-грошовій основі було 
фактично скасовано. Селяни в колгоспах ставали безправними, а праця 
набувала ознак рабської. Під гаслом розкуркулен ня відбувалася ліквідація 
приватної власності в селах. Частину селян репресували, щоб всели ти в ін-
ших страх і покору.

Складовою частиною соціалістичної модернізації була культурна рево-
люція, тобто си стема заходів у сфері духовності, культури й науки радян-
ського суспільства, метою якої було формування особистості нового 
типу — радянської людини. Насамперед під пресом радянської влади опи-
нилася наукова й творча інтелігенція. Інструментом утвердження тоталі-
тарного режиму стала репресивно-каральна система, яка діяла під егідою 
створеного в 1934 р. Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС). Тоді 
ж утворено Головне управління виправно-трудових таборів — так званий 
ГУЛАГ. Приводом для нової хвилі масових репресій стало вбивство в 1934 р. 
керівника ленінградської партійної організації Сергія Кірова. Роки 1937–
1938 увійшли в історію СРСР як «великий терор» (термін британського іс-
торика Роберта Конквеста). Тоді в таборах ГУЛАГу перебувало близько 
2 млн осіб, названих «політично неблагонадійними». В’язнів утримували 
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Тестові завдання

1. У якому році в Радянському Союзі було проголошено курс на індустріалізацію?
А 1923 р. В 1927 р.
Б 1925 р. Г 1929 р.

2. Рік 1929-й Сталін проголосив роком
В нового курсуА  «великого перелому»

Б  великого стрибка Г культурної революції

3. У якому році з’явилася конституція, обкладинку якої зображено на світлині?
А 1919 р.
Б 1925 р.
В 1936 р.
Г 1937 р.

4. Роки 1937–1938 увійшли в історію СРСР як
А воєнний комунізм   

    Б «великий перелом» 
В «великий терор»
Г диктатура пролетаріату

дящим в особі виборних рад, що мали становити основу політичної сис-
теми. ВКП(б) визначено як «керівне ядро» політичних і громадських 
організацій трудящих. Наступного року було ухвалено республіканські 
конституції, які базувалися на конституції СРСР. Тоді-то, у 1937 р., УСРР 
перейменовано на Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР).

Соціальна структура населення України на 1939 р.

Розподіл за соціальними 
верствами Робітники Службовці Колгоспники

Загальна кількість  
(у млн, з утриманцями) 10,4 5,5 16,0

З них українців (у %) 66,1 56,0 84,4

Запитання і завдання
1. Поясніть соціальну й економічну сутність «форсованої індустріалізації» та «су-

цільної колективізації». Спираючись на додаткові джерела інформації, з’ясуйте
значення слів «куркуль», «розкуркулення».

2. Визначте причини «великого терору» в СРСР. Поміркуйте про його зв’язок з інду-
стріалізацією, колективізацією та «культурною революцією».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Схарактеризуйте Радянський Союз 1930-х років як тоталітарну державу.
2. Поясніть зміст понять «сталінізм», «культ особи Сталіна».
3. Спробуйте уявити думки, емоції й настрої мешканців СРСР у період масових репре-

сій 1930-х років.
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5. Доберіть визначення до кожного з понять 1  2  3  4 
1 індустріалізація
2 колективізація
3 культурна революція
4 нормалізація

А примусове створення великих колективних господарств на основі селянських дворів і таким чином встановлення повного панування влади 
над економічно самостійним до цього селянством

Б  ідея загальнолюдської солідарності, що ґрунтувалася на умоглядній гіперболізації спільності економічних і соціальних інтересів пригнобле-
них верств населення різних країн

В комплекс заходів з прискореного розвитку промисловості, вжитих ВКП(б) у другій половині 1920-х – 1930-х роках і здійснених переважно 
американськими компаніями із залученням дешевої робочої сили із СРСР

Г репресивна акція польської влади проти українського населення в 1930 р. за участі поліцейських і військових з метою залякування україн-
ського населення

Д складова частина соціалістичної модернізації, система заходів у сфері духовності, культури й науки радянського суспільства, метою якої 
було формування особистості нового типу – радянської людини

6. Увідповідніть подію з роком, коли вона відбулася 1  2  3  4
1  початок роботи Харківського тракторного заводу
2  уведення в експлуатацію Дніпрогесу
3  постанова політбюро ЦК ВКП(б) «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації» 
4  рік «великого перелому», початок суцільної колективізації

А 1929 р.
Б 1930 р.
В 1931 р.
Г 1932 р.
Д 1933 р.

7. Установіть послідовність подій у СРСР у 1920–1930-х роках 1  2  3  4 
А початок першої п’ятирічки
Б утворення Головного управління виправно-трудових таборів
В початок суцільної колективізації
Г ухвалення «конституції соціалізму, який переміг»

8. Установіть послідовність подій, пов’язаних з індустріалізацією та колективізацією в СРСР 1  2  3  4 
А початок так званого розкуркулення  
Б започаткування стахановського руху 

В вихід статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів» 
Г проголошення курсу на індустріалізацію

9. Які судження щодо сталінізму як системи державного управління є правильними?
1  авторитарно бюрократичні методи управління
2  наділення населення правом власності на засоби виробництва
3  відкриття кордонів країни, ліквідація «залізної завіси»
4  мілітаризація економіки та суспільства
5  припинення ідеологічного контролю над суспільством і людиною
6  формування правлячого класу – компартійно-радянської номенклатури 
7  урахування багатопартійності в управлінських рішеннях

10. Які з наведених тверджень стосуються утвердження комуністичного тоталітарного режиму в СРСР?
1 головною силою політики «оздоровлення» був заснований у 1927 р. Безпартійни блок співпраці з урядом; ліві й центристські партії спробували сформувати опозицію пілсуд-

чикам
2 засобом побудови комуністичної утопії мала стати сильна тоталітарна держава; було зруйновано горизонтальні зв’язки між людьми, необхідні для громадянського суспіль-

ства – головної противаги й стримуючого чинника для встановлення диктатури
3 Тимчасовий уряд не визнав Першого Універсалу й навіть розглядав можливість застосувати проти Центральної Ради силу, однак курс на компроміс таки переважив
4 налагодження відносин з представниками інших національностей стало головним завданням органів влади Західноукраїнської Народної Республіки на місцях
5 відбулося згортання непу й повернення до директивної економіки; вилучення із села ресурсів для індустріалізації відбувалося через примусову колективізацію, тобто 

об’єднання селян у великі колективні господарства (колгоспи)
6 у 1924 р. до Києва повернувся М. Грушевський, прийняли запрошення про переїзд в УСРР географ С. Рудницький, публіцист і дипломат М. Лозинський
7 під пресом радянської влади опинилася наукова й творча інтелігенція; інструментом утвердження тоталітарного режиму стала репресивно-каральна система, яка діяла під 

егідою створеного в 1934 р. Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС)
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§ 23. Репресії та Голодомор в Україні. Людина в умовах
тоталітаризму: приклад України

1. Результати політики «великого перелому» в УСРР. Політичні процеси
Політика «великого перелому» призвела в Україні до суперечливих і не-

безпечних для розвитку соціальних змін. Насамперед зникли активні 
групи приватних підприємців і торговців, натомість чисельність робітни-
цтва зросла майже втричі. Подвоїлася кількість міських мешканців, частка 
яких досягла третини населення республіки. Водночас у результаті су-
цільної колективізації було сформовано колгоспне селянство. По суті, від-
булася примусова пролетаризація селянства. Суттєво зросла чисельність 
службовців, технічної, культурно-освітньої й наукової інтелігенції. Однак 
ідеологічний тиск руйнував цю інтелігенцію. Замість інтелектуалів і твор-
чих особистостей на роль суспільної еліти почала претендувати партійно-
радянська номенклатура. Сталінська «модернізація» змусила мільйони 
людей змінити життя, залишити батьківські оселі, передчасно поховати 
рідних. Для пересічної людини це було страшне випробування.

Індустріалізація й колективізація відбувалися на тлі політичних репре-
сій, жертвами яких стало й чимало українців. Репресії мали конкретних 
ідеологів і виконавців. У 1928 р. Л. Кагановича відкликали до Москви, де 
він став другою особою в партії. Місце першого секретаря ЦК КП(б)У за-
йняв Станіслав Косіор, виходець з незаможної родини, який сформувався 
як революціонер і комуніст на Донбасі. Важливу роль у розгортанні репре-
сій відіграв Павло Постишев, виходець з Росії, призначений на початку 
1933 р. другим секретарем ЦК КП(б)У. У 1934 р. столицю УСРР спрямовано 
перенесено з Харкова до Києва. Пошуки «ворогів народу» в Україні відбу-
валися під гаслом боротьби з «буржуазним націоналізмом».

Проведено показові політичні процеси. У 1928 р. у Москві розглядали 
«справу про контрреволюційну організацію інженерів і техніків, що пра-
цювали в кам’яновугільній промисловості СРСР» («Шахтинська справа»). 
На лаві підсудних опинилися керівники вугільної промисловості Донбасу, 
яких звинувачено в диверсійній діяльності з метою розвалити вугільну га-
лузь і зірвати індустріалізацію. 11 осіб засудили до страти (згодом кількох 
помилували), інших — до тривалих термінів заслання. За «Шахтинською 
справою» послідували в 1930 р. такі самі навмисно придумані процеси 
«Промпартії», «Наркомзему», «Народної революційної соціалістичної пар-
тії». Пошук «шкідників» набув небачених розмахів.

Найголоснішим процесом в Україні, що мав національне забарвлення, 
стала в 1930 р. вигадана справа «Спілки визволення України» («СВУ»). 
Головним її обвинуваченим був Сергій Єфремов, український літературо-
знавець і громадський діяч, працівник ВУАН, який не приховував нега-
тивного ставлення до радянської влади. Слідству вдалося знайти щоденник 
Єфремова. Усього по справі «СВУ» засуджено до різних строків ув’язнення 
45 українських інтелігентів. Серед них були такі відомі діячі, як колишні 
прем’єр-міністр УНР Володимир Чехівський, міністр закордонних справ 
УНР Андрій Ніковський, історик Осип Гермайзе, письменниця Людмила 
Старицька-Черняхівська. Їх звинувачено в створен  ні «СВУ», що начебто 
мала на меті повалення радянської влади. Частина звинувачених визнала 
провину під тиском і погрозами, які стосувалися також рідних і близьких 
осіб. Єфремов загинув у ГУЛАГу в 1939 р.

У 1931 р. сфабриковано справу «Українського національного центру» 
і його складової частини — галицької «Української військової організа-
ції». Причетних до справи звинувачено в підготовці (за підтримки урядів 
Франції та Польщі) збройного повстання в Україні для повалення радян-
ської влади й відновлення УНР. Серед керівників організації значився 
М. Грушевський. На лаві підсудних опинилися діячі Центральної Ради — 

Учасники «Шахтинської справи» біля приміщення суду
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В. Голубович, П. Христюк. Багатьох засуджених по цих політичних про-
цесах розстріляли під час «великого терору» в 1937–1938 рр. Справу 
«Українського національного центру» вважають одним з ключових етапів 
у сталінській протидії українізації й вирішальним кроком до «Розстріля-
ного відродження».

Запитання і завдання
1. Укажіть соціальні наслідки сталінського «великого перелому» для України.
2. Проаналізуйте зміст звинувачень радянських репресивно-каральних органів, вису-

нутих представникам української господарської й  наукової інтелігенції на зламі
1920–1930-х років.
2. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу.
Позиція світової спільноти щодо Голодомору
Цілеспрямованим наслідком більшовицької політики в Україні став Го-

лодомор 1932–1933 рр. Це було застосування терору голодом у відповідь на 
опір українців сталінським перетворенням. У листопаді 1932 р., виступа-
ючи на політбюро ЦК ВКП(б), Сталін погрожував завдати «нищівного 
удару» по всіх, хто перешкоджатиме його планам. Ще влітку 1932 р. у листі 
до Кагановича він зізнався, що боїться втратити Україну. Тож у період 

між груднем 1932 і лютим 1933 р. було завдано випереджувального удару 
по українському селу. Планомірне вилучення всього запасу зерна в селах 
України й на Кубані, за різними оцінками істориків і демографів, при-
звело до смерті 4–6 млн осіб. При визначенні загальних втрат України від 
Голодомору потрібно розуміти, що його жертвами є не тільки померлі, а й 
фізично постраждалі й ненароджені, тобто ті, які могли народитися, якби 
Голодомору не було. А таких було теж мільйони.

Знаючи, що основний хліб в Україні реквізовано, Сталін вимагав від ке-
рівництва УСРР вилучити «приховані» запаси. Від серпня 1932 р. діяла 
постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, 
колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» 
(у народі отримала назву закону «про п’ять колосків»). На літо 1933 р. за 
цією постановою було засуджено на тривалі терміни ув’язнення 150 тис. 
осіб, зокрема дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу. Під час реквізи-
цій забирали, по суті, весь запас продовольства, залишаючи селянські ро-
дини без засобів до існування. Оскільки запаси по селах уже були 
незначними й не становили великого інтересу для держави, є всі підстави 
стверджувати, що вилучення продовольства мало характер каральної ак-
ції. Частиною цієї акції була фізична й інформаційна блокада. Назви сіл 
та районів, які чинили опір, заносили на «чорні дошки», що означало по-
кладення на всіх мешканців колективної відповідальності за порушення 
плану хлібозаготівель. Після цього населені пункти блокували військами, 
забороняли торгівлю й листування, проводили обшуки, вилучали харчі, 
розправлялися з окремими селянами. Спроби селян виїхати в пошуках 

Жертва Голодомору на вулиці Харкова Розкуркулення в с. Удачне Гришинського р-ну 
Донецької обл. 1930-ті роки
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продуктів харчування за межі населених пунктів сприймали як ворожі дії 
проти радянської влади. Тисячі селян під конвоєм повертали назад у села, 
де їм залишалося тільки вмирати.

Компартійно-радянське керівництво категорично заперечувало голод 
в Україні й відмовилося прийняти допомогу з-за кордону. Протести, орга-
нізовані українцями за межами СРСР (включно з убивством у Львові 
співробітника ðàäÿíñüêîãî консульства О. Майлова), звертання до Ліги 
Націй були безрезультатними. Деякі західні політики воліли не помічати 
Голодомору. І лише в 1985 р. Конгрес США створив комісію, яка мала 
вивчити голод в Україні. Очолив комісію історик Джеймс Мейс. Комісія 
зібрала величезну доказову базу, на підставі якої зробила висновок про 
цілеспрямовану й зумисну організацію в 1932–1933 рр. Голодомору з 
метою зламати соціальний опір українського села й підірвати його 
національну (етнічну) самоідентифікацію. У 2006 р. Верховна Рада 
України ухвалила закон «Про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні», 
яким визнала Голодомор геноцидом українського народу. Із цим 
визначенням погодилося багато країн світу (на державному чи 
регіональному рівнях), зокрема США, Канада, Польща, Литва, 
Угорщина, Грузія, Португалія.

Запитання і завдання
1. Визначте мотиви компартійно-радянського керівництва при організації Голодо-

мору. Що дає підстави визначати Голодомор як геноцид українського народу?
2. Перегляньте художній фільм «Гіркі жнива» (реж. Д. Менделюк, 2017 р.) і підго-

туйте відгук на нього.

3. Великий терор. Українці в таборах ГУЛАГу. Нищення української
наукової і творчої інтелігенції («Розстріляне відродження»)
Після низки процесів, жертвами яких ставали українські політики й гро-

мадські активісти, після винищення селянства під час Голодомору в цен-
трі уваги репресивно-каральної системи в Україні опинилася наукова 
й творча інтелігенція. Початком масового нищення української інтеліген-
ції вважають 1933 р., коли відбулися арешт літератора Михайла Ялового 
(його звинувачено в шпигунстві й підготовці замаху на П. Постишева) та 
самогубство його приятеля Миколи Хвильового, який у такий спосіб ви-
словив протест проти тиску на українську інтелігенцію. Обидва були твор-
цями й ідейними натхненниками ВАПЛІТЕ. На початку 1934 р. Постишев 
закликав «очистити» всі науки від представників українського «націонал-
фашизму». Частка українців у таборах ГУЛАГу, передусім Соловецькому, 
почала швидко зростати.

Погляди сучасників
Урожай хліба був високий, та колгоспникам хліба не давали. Все вивозили, щоб ро-

бітники не голодували, бо вони будували об’єкти індустрії, а селянин якось проживе. 
Я оце думаю, що Голодомор зробив Сталін для того, щоб загнати людей у колгоспи 
і щоб у людей не було сил боротися з цим. Бо дурню відомо, що бідна, спухла од го-
лоду та нещасна людина, що вже на Божій дорозі, згодна на все заради хоч яких 
харчів… Я був тоді хлопчаком і бачив таких людей… На вулицях ми бачили мертвих 
або безсилих людей… Деякі батьки відвозили своїх дітей на станцію і там залишали. 
Звідти діти потрапляли у різні притулки. Громадські організації нічим не допомагали 
людям. Страшні були часи. Народ розучився навіть посміхатися.

Самойленко П. С., 1924 р. н., м. Буринь // Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців: 
          Зб. матеріалів / упоряд. С. П’ятаченко. Суми, 2008. С. 26.

По селу ходили люди, яких називали ударниками. Це були безжалісні люди, які за-
бирали все, жорстоко поводилися з тими, хто чинив опір. Вони ходили із здоровими 
металевими палицями, які на кінці були вищерблені. За допомогою їх шукали зерно, 
яке люди хотіли заховати. Звичайно, багатші люди змогли виїхати із села. Тих, хто 
залишився, чекала голодна смерть. Люди кидали домівки і пробували дістатися до 
міста. Не всім це вдавалося. Багато гинуло просто неба на дорогах. Інших зупиняли. 
Старші прагнули врятувати хоча б дітей. Живі вже навіть не мали сили хоронити по-
мерлих. Вони лежали посеред дороги чи двора нікому не потрібні. Люди вимирали ці-
лими родинами, цілими селами.

Совгир М. П., 1923 р. н., с. Чернеча Слобода Буринського району Сумської області // Голодомор 
на Сумщині у спогадах очевидців: Зб. матеріалів / упоряд. С. П’ятаченко. Суми, 2008. С. 28.
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Відразу після вбивства в Ленінграді 1 грудня 1934 р. Сергія Кірова ЦВК 
СРСР ухвалив постанову «Про порядок ведення справ про підготовку або 
здійснення терористичних актів». Строк розслідування скорочено до 
10 днів, розгляд справ у судах проводили без адвоката й прокурора. Оскар-
жувати вирок не дозволяли, його виконували відразу. Історик Р. Конквест 
назвав цю постанову «Хартією терору». На її підставі було внесено зміни 
до кримінально-процесуального кодексу УСРР. Серед перших наслідків 
стало «викриття» в грудні 1934 р. «Об’єднання українських націо налістів», 
звинуваченого в прибутті його членів до УСРР з території Польщі й Руму-
нії для вчинення терористичних актів. Жертвами процесу стали 37 осіб, 
українських письменників, культурних і громадських діячів. Більшість 
з них розстріляли.

У 1935 р. групу діячів засуджено по справі «боротьбистів». Серед них 
були М. Любченко, М. Куліш, В. Підмогильний, Є. Плужник, П. Пан-
ченко. Звинувачення полягало в тому, що свого часу «боротьбисти» на-
чебто хотіли розвалити компартію ізсередини. Не всі із засуджених за цим 
процесом до тривалих термінів ув’язнення були причетними до «бороть-
бистів», однак на такі «дрібниці» тоді вже ніхто не зважав. Літераторів 
звинуватили ще в пропагуванні фашизму і «хвильовизму». Причетність до 
літературних організацій «Гарт», «Плуг», ВАПЛІТЕ була достатнім аргу-

ментом, щоби потрапити під жорна репресій. Кульмінацією дій радян-
ського репресивного режиму стало 27 жовтня — 4 листопада 1937 р., коли 
в Соловецькому таборі розстріляли Леся Курбаса, Миколу Куліша, Ми-
колу Зерова, Марка Вороного, Антіна Крушельницького, Матвія Явор-
ського, Валер’яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Михайла Ялового та 
інших. Загалом у ті дні за рішенням несудових органів було страчено 
1111 в’язнів, з них більше двохсот представників української інтелігенції. 
Місцем розстрілів було урочище Сандармох у Карелії.

Запитання і завдання
1. Поясніть зміст поняття «Розстріляне відродження». Спираючись на додаткові

джерела інформації, з’ясуйте, коли і   за яких обставин Єжи Ґедройць, польський
публіцист і громадський діяч, уперше використав цей термін.

2. Поміркуйте над причинами і   наслідками репресій компартійно-радянського
керівництва проти української наукової й  творчої інтелігенції.
4. Світогляд «радянської людини» та способи його формування.
Партноменклатура. Микола Скрипник. Олександр Шумський. 
Українська інтелігенція
У радянській Україні інтелігент міг обрати кілька стратегій поведінки. 

Деяким виходом була еміграція, як це зробив Володимир Винниченко, 
який оселився у Франції й категорично відкидав думку про повернення 
в Україну. Інший варіант — погодитися служити системі. Так вчинили 
поети Павло Тичина і Володимир Сосюра. Можна було й мовчати — не пи-
сати твори, погодитися на забуття. Хтось мав мужність опиратися системі. 
Інші вірили в те, що вдасться зберегти творчу свободу, не перетинаючись 
із владою. Більшість із цих стратегій виявилася приреченою, адже ком-
партійно-радянське керівництво визначило для себе українську інтеліген-
цію серед головних ворогів. В Україні не повинно було виникати щось 
яскраве й помітне. Роль інтелігенції мала полягати в слухняній праці.

Шкільні програми було спрямовано під формування «юних ленінців», 
інформаційний простір насичено більшовицькою пропагандою, а реальне 
життя постійно вказувало на ймовірність бути репресованим. В атмосфері 
страху, підозр і недовіри батьки, намагаючись захистити дітей, воліли на-
віть не згадувати, яким було їхнє життя раніше. Так відбувався розрив 
між пам’яттю поколінь у межах родин. Іншим варіантом було розщеплення 
поведінки — для дому і для зовнішнього світу. У релігійних родинах мо-
ральним захистом у часи випробувань могла стати церква. Однак більшо-
вики нищили церкву, а церковні споруди перетворювали на склади. 
У 1930 р. було ліквідовано Українську автокефальну православну церкву, 






173

а духовенство репресовано. Комунізм сам претендував на роль релігії й не 
терпів конкурентів та інакомислення.

Прикметою тоталітаризму в СРСР було творення партійно-державної но-
менклатури. Більшовики повністю знищили старі еліти. Нову верхівку вони 
спершу експортували в регіони з «професійних революціонерів», а згодом 
(під час «коренізації») шукали відповідні місцеві кадри. Кадрові призна-
чення здійснювали за рекомендаціями на основі ідеологічної правильності 
й стійкості. Небагатьом з компартійно-радянських працівників в Україні 
вдалося вижити в період «великого терору». Спершу нищили «ворогів» та 
ідейних опонентів, згодом обдарованих особистостей, а пізніше система по-
чала нищити своїх творців. У 1939 р. було розстріляно С. Косіо  ра й П. По-
стишева, у 1941 р. — Х. Раковського.

Показовими є долі двох народних комісарів освіти, які впроваджували 
політику «українізації» — Олександра Шумського й Миколи Скрипника. 
Уродженець Ясинуватої, де батько працював залізничником, Скрипник ще 
студентом став революціонером. У 1933 р. компартійне керівництво СРСР 
вирішило покласти відповідальність за всі труднощі в Україні, зокрема 
господарські, на «національний ухил». На партійних нарадах на Скрип-
ника посипалися звинувачення, що діє на догоду «петлюрівцям» і всупе-
реч інтересам трудящих. Скрипника змушували каятися, і він навіть почав 
це робити, однак врешті-решт під час одного такого засідання вийшов 
у робочий кабінет і застрелився. Уродженця Волині, «боротьбиста» Шум-
ського (народився в сім’ї лісника зі шляхетським корінням) звинуватили 
в керівництві «Спілки визволення України». Шумський вини не визнав, 
але його засудили до заслання. У 1937 р. трійка НКВС винесла вирок про 

розстріл його дружини. Сам Шумський на засланні важко хворів. Усі його 
спроби домогтися реабілітації були марними. У 1946 р. він помер невдовзі 
після невдалої спроби самогубства.

Запитання і завдання
1. Поміркуйте над моделями поведінки української інтелігенції в СРСР 1920–1930-х ро-

ків. З’ясуйте життєві долі її визначних представників.
2. На підставі матеріалу параграфа й  додатково зібраних відомостей простежте

життєві долі представнків компартійно-радянського керівництва УСРР.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ  ТА ЗАКРІПЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Схарактеризуйте політику Сталіна щодо України на зламі 1920–1930-х років.
2. На підставі опублікованих збірників документів і матеріалів зберіть додаткові відо-

мості (свідчення сучасників) про Голодомор і підготуйте історичний висновок про
його причини і наслідки.

3. Поміркуйте над питанням про зв’язок між тоталітарним політичним режимом і масо-
вими репресіями.

Микола Скрипник Олександр Шумський
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1. У якому році відбувся сфабрикований політичний процес – справа «Спілки визволення України»?
А 1928 р. Б 1929 р. В 1930 р. Г 1931 р.

2. Визначте назву постанови ЦВК і РНК СРСР, яка в народі отримала назву закону «про п’ять колосків»
А «Про порядок ведення справ про підготовку або здійснення терористичних актів»
Б «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності»
В «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації»
Г «Про сільське господарство України і про роботу на селі»

3. У 2006 р. Верховна Рада України ухвалила закон «Про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні», яким визнала Голодомор
А геноцидом українського народу
Б імперським наступом на автономію України
В українським «Розстріляним відродженням»
Г великим переломом в історії України

4. У якому році столицю Української СРР було перенесено з Харкова до Києва?
А 1930 р. Б 1932 р. В 1934 р. Г 1936 р.

5. Доберіть визначення до кожного з понять 1   2      3        4
1 вороги народу 
2 «Розстріляне 
відродження» 
3 культурна революція 
4 політика «великого 
перелому» 

А радянська практика застосування терору голодом у відповідь на опір українців сталінським перетворенням у сільському господарстві 
Б складова частина соціалістичної модернізації, система заходів у сфері духовності, культури й науки радянського суспільства, метою 
якої було формування особистості нового типу – радянської людини 
В перехід СРСР наприкінці 1920-х років до форсованої індустріалізації та соціалістичного переустрою села – суцільної колективізації 
сільського господарства 
Г літературно-мистецьке покоління 1920-х – початку 1930-х років в Україні, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, живопису, 
музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом 
Д штамп сталінської пропаганди та ідеології для позначення політичних супротивників, яких розшуковували та ліквідовували через 
вигадані обвинувачення в шпигунстві, диверсіях, злочинах, куркульстві, буржуазному націоналізмі 

6. Увідповідніть подію з роком, коли вона відбулася
1 справа «Спілки визволення України» 
2 справа «Українського національного центру» 
3 «Шахтинська справа» 
4 справа «боротьбистів» 

А 1928 р. 
Б 1930 р. 
В 1931 р. 
Г 1933 р. 
Д 1935 р. 

7. Установіть послідовність подій, пов’язаних зі сталінськими репресіями і Голодомором в Україні
А ухвалення так званого закону «про п’ять колосків»
Б самогубство (під політичним тиском) Миколи Скрипника
В масові розстріли української інтелігенції в Соловецькому таборі
Г процес у вигаданій справі «Спілки визволення України»

Тестові завдання

1   2  3  4

1   2  3  4
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§ 24. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

1. Японська експансія в Китаї
Після Вашингтонської конференції 1921–1922 рр., де йшлося про обме-

ження озброєнь і вирішення проблем Далекого Сходу та басейну Тихого 
океану, Японія на деякий час відмовилася від претензій на Китай. Вона 
намагалася діяти в дусі компромісів, особливо з Британією і США, дотри-
муватися принципів Ліги Націй. Поміркованість японської зовнішньої по-
літики, навіть попри мілітаристські настрої в суспільстві, була заслугою 
міністра закордонних справ і прихильника пацифізму Кедзюро Сідехари. 
Поняття «дипломатія Сідехари» стало в той час загальновживаним. Однак 
військові вважали, що примирлива політика послаблює державу. У 1931 р. 
японська (квантунська) армія без рішення уряду окупувала Маньчжурію. 
Ця подія стала крахом сподівань Сідехари щодо мирного врегулювання 
відносин з Китаєм.

Сам Китай після війни зазнавав великих труднощів і лише формально 
зберігав державну єдність. Реальна влада в провінціях належала військо-
вим губернаторам (так званим генералам), які боролися за контроль над 
Пекіном. Вони спиралися як на власні армії, так і на різні зовнішні сили: 
орієнтувалися хто на Японію, а хто на США і Британію. Головні події 

китайської історії в той час були пов’язані зі зростанням впливів партії 
гоміньдан, ó якій провідну роль відігравав Сунь Ятсен, а згодом Чан 
Кайші. Кульмінацією очоленого гоміньданом руху за об’єднання країни 
став «північний похід» Народно-революційної армії й перетворення в 
1928 р. гоміньданського уряду в Нанкіні на загальнонаціональний.

Західні держави були змушені відмовитися від орієнтації на пекінський 
уряд, який часто змінювався, і визнати уряд гоміньдану. Однак і влада го-
міньдану в багатьох регіонах Китаю була тільки уявною. Незалежну від 
Нанкіна політику проводили правителі північних і північно-західних ра-
йонів. Деякі запроваджували навіть власну валюту й укладали міждер-
жавні угоди з СРСР, отримували звідти зброю й військових радників. 
Після розриву в 1929 р. дипломатичних відносин з СРСР гоміньданський 
уряд зіткнувся з сильною опозицією контрольованих комуністами райо-
нів: комуністи перетворилися з союзників на ворогів. До того ж нанкін-
ський уряд успадкував важку економічну ситуацію: десятки мільйонів 
людей потерпали від голоду і повеней. У 1930-х роках уряду вдалося дещо 
покращити ситуацію, зокрема налагодити систему адміністрації, подат-
ків, стабілізувати грошову одиницю, збудувати нові дороги, розпочати ре-
монт іригаційних споруд.

8. Установіть послідовність подій, пов’язаних із церковною політикою радянської влади в Україні 1 2 3 4 
А усунення Василя Липківського від керівництва УАПЦ
Б вилучення церковних цінностей для потреб голодуючих
В ліквідація Української автокефальної православної церкви
Г знесення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві

9. Які твердження можна використати для опису Голодомору в Україні?
5 геноцид
6 «пацифікація» 
7 «санаційний» режим 

1 «Розстріляне відродження» 
2 «чорні дошки»   
3 нова економічна політика  
4 терор голодом 

10. Що було характерним для культурного й наукового життя в радянській Україні 1930-х років?
1 партійно-ідеологічний контроль за діяльністю наукових інституцій і творчих спілок 
2 залучення до культурних проєктів громадських організацій 
3 поглиблення співпраці вітчизняних і зарубіжних учених 
4 антирелігійна кампанія, масове знищення церковних споруд 
5 створення численних літературних і мистецьких об’єднань 
6 насичення інформаційного простору більшовицькою пропагандою 
7 запровадження обов’язкової загальної середньої освіти 
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Внутрішні конфлікти зробили Китай відкритим для японській агресії. 
Вона розпочалася в 1931 р. проти Маньчжурії. На захопленій території 
японці розпустили китайську адміністрацію й проголосили утворення дер-
жави Маньчжоу-Го, яка заявила про тісний військовий союз із Японією. У 
відповідь на висновок Ліги Націй про маріонетковий характер держави 
Маньчжоу-Го Японія вийшла в 1933 р. з цієї міжнародної організації. У 
наступні роки японські війська розширювали контроль над північними 
регіонами Китаю. Нанкінський уряд гоміньдану, зосереджений на боротьбі 
з комуністичними партизанами, уникав збройних зіткнень з японцями. 
Відтак був змушений задовольняти їхні територіальні претензії.

Розгортання японської агресії сприяло поширенню серед китайців анти-
японських настроїв. Під тиском суспільства і військових Чан Кайші був 
змушений припинити боротьбу з комуністами і вдатися до організації єди-
ного антияпонського фронту. Як тільки гоміньдан заявив про припинення 
громадянського конфлікту в 1937 р. розпочалася японсько-китайська ві-
йна. До кінця року японці захопили Шанхай і Нанкін, де влаштували рі-
занину містян. На окупованих територіях японці створили в 1940 р. 
маріонетковий китайський уряд, з яким відразу уклали мирну угоду. 
Об’єднані збройні сили гоміньдану й комуністів чинили опір з території, 
яка залишилася під їхнім контролем, а в тилу ворога розгорнули парти-
занську війну. Надалі японці не здійснювали наступальних операцій, очі-
куючи на загальний параліч китайської влади.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте японсько-китайські відносини в 1920–1930-х роках.
2. Поміркуйте про мотиви японської агресії в Китаї. Обґрунтуйте або спростуйте

твердження, що японська агресія була спадком тривалої ізоляції Японії.
2. Антиколоніальний рух в Індії. Махатма Ганді
У Першу світову війну Індія була втягнута на боці метрополії – Великої 

Британії. Водночас під час війни набув популярності рух за надання Індії 
самоврядування, що, подібно до Ірландії, отримав назву «рух за гомруль». 
Індійський національний конгрес (ІНК), який був заснований ще в 1885 р. 
і став головною політичною партією індійців, неодноразово звертався до 
колоніальної влади про надання автономії. Однак британці не поспішали 
з поступками. Їхні спроби посилити колоніальний тиск викликали опір і 
зростання популярності екстремістів у середовищі ІНК. Наприкінці Пер-
шої світової війни антибританські акції протесту стали частим явищем у 
політичному житті Індії. У підсумку наприкінці 1919 р. було прийнято 

Акт (закон) про управління Індією, який відкривав можливості для залу-
чення індійців до управління країною. 

Після війни антиімперський опір в Індії проявився у масових рухах і ве-
ликих особистостях. Діячем, який справив величезний вплив на історію 
Індії, став Махатма Ганді. Під його керівництвом ІНК перетворився на 
широкий фронт усіх національно-патріотичних сил, який нарощував тиск 
на британську владу. Ганді намагався втримати діяльність ІНК у межах 
«ненасильницького неспівробітництва». Однак на початку 1920-х років 
жертв уникнути не вдалося, а сам Ганді опинився у в’язниці. Антиколоні-
альні виступи в Індії показували, що можливості управляти цією терито-
рією для британської влади суттєво звужуються.

Особа в історії
Махатма Ганді (Могандас Карамчанд Ганді, 1869–1948)  – 

керівник та ідеолог національно-визвольного руху Індії. 
Вищу юридичну освіту здобув у Лондоні. У 1893–1914 рр. 
працював юрисконсультом у торговельній компанії в Пів-
денній Африці. Там включився в боротьбу проти расової 
дискримінації, сформулював філософію ненасилля. Після 
повернення на батьківщину в 1915 р. Ганді зблизився з пар-
тією ІНК. Організовані Ганді акції громадянської непокори 
передбачали, зокрема, бойкот британських товарів. Допро-
вадив до проголошення незалежності Індії в 1947 р. Убитий 
індійським націоналістом, який свій вчинок пояснював не-
згодою з тим, що Ганді намагався шукати порозуміння з му-
сульманами, начебто зраджуючи інтереси індусів.

Після звільнення Ганді рух стрімко зростав, і його вже не задовольняли 
британські обіцянки надати Індії статус домініону. У 1927 р. ІНК ухвалив 
рішення про головну мету – досягнення повної незалежності Індії. У 1930-х 
роках ІНК зосередився на організації масових акцій громадянської непо-
кори, а також на розробці економічного й політичного устрою майбутньої 
індійської держави. Соціально-політичне і релігійно-філософське вчення, 
що стало ідеологією індійського національно-визвольного руху, називають 
гандизмом. Його основні принципи: досягнення незалежності Індії мир-
ними засобами з залученням широких народних мас; боротьба під керів-
ництвом ІНК (у 1939 р. налічував 5 млн членів); прагнення загального 
миру й урегулювання конфліктів шляхом арбітражу; релігійність і 
збереження патріархального ладу, зокрема відродження сільської 
громади й кустарних ремесел.
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Погляд сучасника
Висловлювання Махатми Ганді, які стали крилатими:
Коли б у мене не було почуття гумору, я б давно наклав на себе руки;
Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, але занадто 

малий, щоб задовольнити людську жадібність;
Слабкий ніколи не прощає. Пробачати — властивість сильного;
Свобода нічого не коштує, якщо вона не включає в себе свободу помилятися;
Я знаю тільки одного тирана, і це тихий голос;
Це завжди було незрозумілим для мене: як люди можуть поважати себе, принижуючи 

таких самих, як вони;
Знайди мету — ресурси знайдуться;
Єдиний спосіб жити — це давати жити іншим;
Це не дуже мудро бути упевненим у власній мудрості. Необхідно пам’ятати про те, 

що найсильніший може проявити слабкість, а мудрий може припуститися помилки;
Справи совісті не вирішуються більшістю голосів;
Долайте ненависть любов’ю, неправду — правдою, насильство — терпінням;
Без моєї згоди ніхто не може мені зашкодити;
Яка різниця для мертвих, сиріт і бездомних, в ім’я чого творяться свавілля і руйну-

вання — в ім’я тоталітаризму або в ім’я священної демократії і лібералізму?
Моє переконання таке, що жодна людина не втрачає свободу інакше як через свою 

власну слабкість;
Людина — це продукт своїх власних думок. Про що вона думає, тим вона і стає.

Погляд сучасника
Я виявив, що життя існує серед руйнування 

і, отже, повинен існувати закон вищий, ніж 
закон руйнування. Тільки при такому законі 
суспільство буде побудоване вірно і розумно, і 
життя буде варте того, аби його прожити. І якщо 
це є закон життя, то ми повинні послуговуватися 
ним у щоденному житті. Де б не виникала 
сварка, де б вам не протистояв опонент — 
підкоряйте його любов’ю. ˂…˃ Досконалість 
стану досягається лише коли розум, тіло і мова 
перебувають у згоді. Але це завжди напружена 
розумова боротьба. Не можна сказати, що я не 
здатний до гніву ˂…˃ але майже в усіх випадках 
мені вдається контролювати свої почуття. ˂…˃ 
Ненасильство    — зброя сильних. У слабких це 
легко може бути лицемірством. Страх і любов — 
протилежні поняття. ˂ …˃ Правда і ненасильство 
для мене — сторони однієї медалі. Закон любові 
діє як закон гравітації, незалежно від того, приймаємо ми це чи ні. ˂…˃ Люди, які 
відкрили для нас закон любові, були більшими вченими від будь-кого з наших сучасних 
учених. ˂ …˃ Принаймні такою є ілюзія (якщо це ілюзія), яка допомагає мені працювати. 
Що більше я працюю над цим законом, то більше відчуваю радість у житті, радість у 
будові нашого всесвіту. Це приносить мені мир і пояснення тих таїн природи, які я не 
в змозі описати.

Ганди М. К. Моя вера в ненасилие // Вопросы философии. 1992. № 3. С. 65–66.

Лист Махатми Ганді до Адольфа Гітлера із засудженням політики агресії й на-
сильства 

24 грудня 1940 року.
Мій друже, те, що я звертаюся до Вас як до друга, — не є формальністю. Я не маю 

ворогів. В останні 33 роки справою мого життя було заручитися дружбою всього люд-
ства, ставлячись по-дружньому до всіх людей незалежно від раси, кольору шкіри або 
віросповідання... Ми не маємо сумнівів у Вашій мужності й відданості батьківщині, а та-
кож ми не віримо в те, що Ви є потвора, якою Вас змальовують Ваші опоненти.

Проте Ваші власні писання і висловлювання та виступи Ваших друзів і шанувальників 
не залишають сумнівів у тому, що багато Ваших дій є жахливі й несумісні з людською 
гідністю. Тому ми, мабуть, не можемо побажати успіху Вашій зброї. Ми виступаємо 
проти британського імперіалізму не менше, ніж проти нацизму. Одначе наш опір не 
спрямований на завдання шкоди британському народові. Ми прагнемо переконати їх, 
а не розбити на полі бою.

Метод ненасильства спроможний завдати поразки усім найлютішим силам у світі. 
Якщо не британці, то інша держава неодмінно переможе Вас Вашою таки зброєю. Ви 
не залишите своєму народові спадщини, якою він міг би пишатися.

Ваш щирий друг М.-К. Ганді
Панові Гітлеру
Берлін, Німеччина. Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=86545
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2020 р.
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Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте антиколоніальний рух в Індії в 1 1920–1930-х роках. Визначте і 

поясніть поняття «гандизм».
2. Перегляньте художній фільм «Ганді» (реж. Р. Аттенборо, 1982 р.) і підготуйте від-

гук на нього. Схарактеризуйте світогляд.М. Ганді.
3. Модернізація Туреччини та Ірану
Перша світова війна для Османської імперії завершилася капітуляцією 

перед Антантою й укладенням Севрського договору (1920 р.). Поразка сул-
танської дипломатії, яка погодилася з важкими умовами мирної угоди 
(Туреччина втрачала значні території, над країною встановлено повний 
контроль європейських держав), зруйнувала авторитет султанського уряду. 
Водночас поява на турецькій території іноземних військ призвела до сти-
хійної організації підпільних груп і партизанських загонів, які в Анатолії 
об’єднав Мустафа Кемаль. Йому вдалося досягнути порозуміння з краї-
нами-переможницями. У 1923 р. Туреччину проголошено республікою. 
Президентом став Кемаль, а столицею – Анкара. Кемаль правив Туреччи-
ною до 1938 р., здобув серед співвітчизників незаперечний авторитет і по 
суті створив нову, засновану на націоналізмі (тобто суверенітеті нації), 
державу.

Скориставшись патріотичними настроями, Мустафа Кемаль вирішив по-
долати вікову відсталість країни. Розпочато стрімку європеїзацію та модер-
нізацію країни, яка зачепила всі сторони життя суспільства: від політичного 

устрою й релігії, яку відокремлено від дер-
жави, до одягу, алфавіту й календаря. Було за-
проваджено світське навчання, а жінки 
отримали виборчі права. Утім така європеїза-
ція не означала демократії. Кемаль будував мо-
нонаціональну державу, в якій іншим етносам 
фактично не було місця. Усіх, включно з кур-
дами, які становили понад 20 % населення, 
було оголошено турками. Так само заборонено 
всі мови, крім турецької. Не дотримувався Ке-
маль і міжнародних обіцянок щодо збереження 
самобутності вірмен, греків і євреїв.

У 1930-х роках в країні наростали панту-
рецькі настрої. Гаслом стало «Туреччина для 
турків і турки для Туреччини». У 1934 р. пар-
ламент надав Кемалю прізвище Ататюрк 

(Батько турків). Тоді це не мало негативного 
звучання, назагал відповідало європейським 
настроям. Туреччина була успішною в зовніш-
ній політиці: у 1932 р. вступила до Ліги Націй, 
а в 1934 р. приєдналася до Балканської Ан-
танти – військового блоку Греції, Румунії та 
Югославії під патронатом Франції. І навіть 
після смерті Ататюрка прищеплена політичним 
елітам європейська спрямованість працювала 
на користь Туреччини. У нову світову війну 
вона ввійшла нейтральною державою, згодом 
приєдналася до антигітлерівської коаліції.

Подібні політичні й суспільні зміни відбува-
лися в Персії (від 1935 р. Іран). Зі світової ві-
йни ця держава вийшла у стані хаосу. На 
території Ірану перебували російські (згодом 
більшовицькі), турецькі, британські війська, під гаслами ісламу розгор-
нули діяльність антиурядові рухи. На хвилі невдоволення і під претек-
стом наведення порядку в 1921 р. відбувся військовий переворот. До влади 
прийшов полковник Реза-хан. З його іменем були пов’язані модернізаційні 
реформи, які почалися після того, як парламент (меджліс) у 1925 р. усу-
нув від влади шаха й передав керівництво Резі-хану. Установчі збори ого-
лосили його спадковим шахом Ірану під іменем Реза-шах Пехлеві. Він 
правив до 1941 р.

Економічна програма уряду передбачала значні державні інвестиції в 
промисловість. У країні будували шосе й морські порти. Трансіранська  

Мустафа Кемаль Ататюрк

Реза-шах Пехлеві

Вищі командири іранських збройних сил, урядовці та їхні 
дружини відзначають скасування чадри. 1936 р.



179

залізниця з’єднала узбережжя Перської затоки й Каспію. У сільському 
господарстві запроваджено приватну власність на землю. Натуральні по-
датки замінено грошовими, розгорнуто кредитування землевласників. 
Вжито заходи для послаблення впливу ісламу на щоденне життя іранців: 
мусульманський місячний календар замінено сонячним, на зміну шаріату 
прийшло світське законодавство на основі французького права, розпочато 
запровадження європейського одягу (жінкам заборонено носити чадру), 
зменшено кількість релігійних шкіл на користь світських. У 1934 р. від-
крито Тегеранський університет (від 1938 р. на навчання до нього при-
ймали й жінок). Європейські нововведення більшість населення зустріла 
вороже, й деякі з них запроваджували примусом. Усі модернізаційні за-
ходи проводилися в дусі націоналізму й пропаганди відродження величі 
давньої Іранської держави.

У зовнішній політиці в 1930-х роках Іран орієнтувався на Німеччину.  
У країні працювали німецькі фінансові радники й інженери. Іран постав-
ляв у Німеччину зерно, бавовну і вовну, отримуючи взамін зброю, заліз-
ничне і промислове обладнання. Однак з початком німецько-радянської 
війни ситуація змінилася. Посилаючись на небезпеку приходу до влади в 
Ірані пронімецьких сил, у серпні 1941 р. в Іран вступили радянські й бри-
танські війська. Іран мав стратегічне значення для союзників, що визна-

чалося його геополітичним розташуванням (через іранську територію 
здійснювалися поставки до СРСР вантажів за програмою ленд-лізу), а та-
кож запасами нафти і мінеральних ресурсів. У 1943 р. Іран оголосив війну 
Німеччині.

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте процеси модернізації, які відбувалися в Туреччині й Ірані. Помір-

куйте, що зумовило ці процеси й від чого залежав їх результат.
2. Укладіть і схарактеризуйте історичні портрети Мустафи Кемаля й Рези-хана.

Що змушувало цих правителів модернізувати держави за європейським зразком?
4. Північна Африка у сфері британських, французьких та італійських
інтересів
На початок XX ст. майже вся Північна Африка опинилася під владою 

європейців. Франції належали (як колонії або протекторати) Алжир, Мав-
ританія, Туніс і більша частина Марокко. Під зверхністю Іспанії знаходи-
лася північна частина Марокко й Західна Сахара. Італія після 
турецько-італійської війни 1911–1912 рр. оволоділа Лівією, а в 1936 р. за-
хопила Ефіопію. Велика Британія володіла Суданом і (як протекторатом – 
до 1922 р.) Єгиптом. Північноафриканські території держави-метрополії 
використовували переважно як джерела сировини й дешевої робочої сили. 
Не бракувало й політичні інтересів. Найбільшою турботою британців у 
цьому регіоні був контроль над Суецьким каналом.

У результаті Першої світової війни економічне 
становище північноафриканських територій по-
гіршилося. Регіон охопила економічна криза, 
яка посилила виїзд місцевого населення до ме-
трополій. Водночас війна активізувала су  - 
спільні рухи. Розширення контактів з метропо-
ліями (через службу у війську, вивезення на ро-
боту, виїзд на навчання) сприяло підйому 
національної свідомості місцевого населення, 
знайомило з новими способами боротьби за ко-
лективні інтереси. Народи Північної Африки 
очікували пом’якшення політичних режимів, 
розширення можливостей для розвитку автоно-
мії. У державах-метрополіях виникли численні 
патріотичні організації емігрантів з Північної 
Африки.

Софія Яблонська






180

Політика метрополій, своєю чергою, хиталася від посилення колоніаль-
ного тиску й так званих пацифікаційних акцій до років відносної лібера-
лізації режиму. Там, де національно-визвольний рух був сильним, 
колонізаторам доводилося йти на поступки. У 1922 р. Велика Британія 
оголосила про скасування протекторату й перетворення Єгипту на неза-
лежну суверенну державу. Правда, це не означало, що британці повністю 
втратили контроль над Єгиптом. Цей контроль зберігався через надану по 
суті самими британцями конституцію (захищала інтереси іноземців), про-
британські настрої частини місцевого населення, а також економічну за-
лежність (монокультурне бавовняне виробництво Єгипту не могло 
підтримувати економіку в умовах кризи). У 1930-х роках Північна Аф-
рика опинилася в епіцентрі гострого суперництва європейських держав, 
що провадило до Другої світової війни. 

Запитання і завдання
1. Схарактеризуйте становище й визначте тенденції історичного розвитку Північ-

ної Африки в 1920–1930-х роках.
2. Поміркуйте, чому Північна Африка опинилася в епіцентрі гострого суперництва

європейських держав.
5. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів
 у Латинській Америці
Перша світова війна безпосередньо не зачепила країн Латинської Аме-

рики: Аргентина дотримувалася політики нейтралітету, Бразилія оголо-
сила війну Німеччині наприкінці 1917 р. Попри це, війна мала суттєві 
наслідки для латиноамериканських країн. Зростання споживання сіль-
ськогосподарської продукції й сировини в протиборчих державах призвело 
до зростання цін на цю продукцію. Це збільшило прибутки латиноамери-
канських країн, які використали для розвитку промисловості. У країнах 
формувалися національний капітал і робітничий клас, які заявили про 
свої права. На невирішене аграрне питання накладалися проблеми, при-
таманні промислово розвиненим країнам.

Війна призвела й до згортання капіталовкладень європейських держав, 
чим відразу скористалися США. У політичному плані в країнах Латин-
ської Америки періоди демократії змінювалися диктатурами й авторитар-
ними режимами, як-от у Бразилії в 1930–1934 і 1937–1945 рр. чи в 
Аргентині в 1930–1943 рр., коли при владі були військові. Встановлення 
диктаторських режимів відбувалося на тлі економічної кризи. Так, у 
1930 р. до влади в Аргентині в результаті державного перевороту прийшов 

генерал Х. Б. Урібуру, який прагнув реалізувати варіант фашистської дер-
жави. Проти робітничого й лівого руху застосовано жорстокі репресії, 
профспілки розгромлено, а тисячі людей репресовано. Траплялися збройні 
конфлікти й між самими державами Латинської Америки. Так, у 1932–
1935 рр. Болівія вела війну (щоправда невдалу) з Парагваєм за багатий на 
нафту район Гран-Чако. Тоді уряди двох держав діяли під тиском великих 
американських і європейських нафтових компаній.

На 1920–1930-ті роки припала друга хвиля імміграції українців за океан, 
зокрема до Аргентини, Бразилії, Уругваю і Парагваю. Від попередньої 
вона різнилася більшою кількістю представників інтелігенції, зокрема на-
уковців, митців, діячів Української революції. Імміграція до Латинської 
Америки перетворилася з суто заробітчанської на колонізаторську, коли 
багато українців прибували сюди з намірами осісти на тривалий час. Осно-
вний потік українських переселенців спрямовувався до Аргентини, де були 
величезні площі вільних орних земель. Цьому сприяло й імміграційне за-
конодавство, і наявність тут української громади, яка допомагала уник-
нути деяких труднощів життя в чужій країні. Мігранти походили з різних 
регіонів України (найбільше з Волині, Полісся, Галичини). Із західноукра-
їнських воєводств Польщі в 1926–1938 рр. до Аргентини емігрувало близько 
77 тис. осіб, до Бразилії – 16 тис., Уругваю – 3,5 тис. Серед них були не 
тільки українці, а й чимало поляків і євреїв.

Запитання і завдання
1. Як вплинула Перша світова війна на становище країн Латинської Америки? По-

міркуйте, чому в латиноамериканських країнах періоди демократії змінювалися
диктатурами й авторитарними режимами.

2. Підготуйте інформацію про становище українських іммігрантів у Латинській
Америці в 1920–1930-х роках.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Схарактеризуйте становище країн Азії, Африки та Латинської Америки в першій по-
ловині ХХ ст. Визначте основні тенденції їх розвитку. Як ви розумієте висловлювання
історика, що «Схід» і «Захід» як географічні сутності «підтримують і, до певної міри,
віддзеркалюють одна одну» (Едвард В. Саїд)?

2. Підготуйте есе про діяльність Махатми Ганді, зокрема його філософію ненасилля в
політиці. В есе відобразіть власні погляди на можливості й способи досягнення в
суспільстві позитивних змін.

3. Підготуйте і представте повідомлення про діяльність таких національних лідерів Се-
реднього Сходу, як Мустафа Кемаль Ататюрк у Туреччині й Реза-шах Пехлеві в Ірані.
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1. Японська агресія проти Китаю, ослабленого внутрішніми конфліктами, розпочалася...
А 1931 р. проти Маньчжурії     Б 1935 р. проти Абіссинії     В 1937 р. наступом на Шанхай     Г 1937 р. наступом на Нанкін

2. Соціально-політичне і релігійно-філософське вчення, що стало ідеологією індійського національно-визвольного руху, називають...
А сталінізмом
Б маоїзмом
В кемалізмом
Г гандизмом

3. Модернізація Туреччини в 1920–1930-х роках була пов’язана з діяльністю:
А Рези-шаха Пехлеві
Б Махатми Ганді
В Мустафи Кемаля
Г Сунь Ятсена

4. У якому році Велика Британія оголосила про скасування протекторату й перетворення Єгипту на незалежну суверенну державу?
А 1922 р. Б 1926 р. В 1930 р. Г 1934 р.

5. Установіть відповідність 1   2      3        4
1 «дипломатія Сідехари» набула поширення, однак військові вважали, що примирлива політика послаблює державу
2 кульмінацією очоленого гоміньданом руху за об’єднання країни став «північний похід» Народно-революційної армії й перетворення  
гоміньданського уряду на загальнонаціональний
3 європейські нововведення більшість населення сприйняла вороже, а деякі з них доводилося запроваджувати примусом
4 на 1920–1930-ті роки припала друга хвиля імміграції сюди українців; від попередньої вона різнилася більшою кількістю 
представників інтелігенції, перетворилася із суто заробітчанської на колонізаторську

А Китай
Б Індія
В Японія
Г Іран
Д Латинська Америка

6. Увідповідніть події турецької історії з роками, коли вони відбулися
1 проголошення республіки й обрання 
Мустафи Кемаля президентом 
2 вступ до Ліги Націй 
3 Севрський мирний договір
4 приєднання до Балканської Антанти 

А 1920 р. 
Б 1923 р. 
В 1932 р. 
Г 1934 р. 
Д 1938 р. 

7. Установіть послідовність подій, пов’язаних з японською експансією в Китаї
А вихід Японії з Ліги Націй
Б проголошення маріонеткової держави Маньчжоу-Го 
В початок японсько-китайської війни
Г окупація квантунською армією Маньчжурії

Тестові завдання

1   2  3  4

1   2  3  4
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1 2 3 4 8. Установіть послідовність подій, пов’язаних з розвитком антиколоніального руху в Індії
А організовані Індійським національним конгресом (ІНК) масові акції громадянської непокори, розробка економічного й 
політичного устрою майбутньої індійської держави
Б ухвалення британцями Акта (закону) про управління Індією, який відкривав можливості для залучення індійців до 
управління країною
В рішення ІНК про головну мету своєї діяльності – досягнення повної незалежності Індії
Г перетворення ІНК під керівництвом Махатми Ганді на широкий фронт національно-патріотичних сил

9. Які з наведених висловів можна використати для характеристики поглядів і діяльності історичного діяча, зображеного
на світлині?

1 намагання діяти в дусі компромісів, особливо з Британією і 
США, дотримуватися принципів Ліги Націй
2 досягнення незалежності Індії мирними засобами із 
залученням широких народних мас
3 вжито заходів для послаблення впливу ісламу на щоденне 
життя людей
4 прагнення загального миру й урегулювання конфліктів 
шляхом арбітражу
5 необхідність стрімкої європеїзації та модернізації країни 6 
релігійність і збереження патріархального устрою, зокрема 
відродження сільської громади та кустарних ремесел
7 збройний опір колонізаторам, розгортання партизанської 
війни

10. Які твердження відображають становище країн і народів Північної Африки в 1920–1930-х роках?

1 перебували у сфері британських, французьких та італійських інтересів
2 національні лідери намагалися втримати визвольні рухи у межах концепції ненасилля 
3 розширення під час війни контактів з метрополіями сприяло підйому національної свідомості місцевого 
населення
4 деякі території запроваджували власну валюту й укладали угоди з СРСР, отримували натомість звідти 
зброю та військових радників
5 політика метрополій хиталася між посиленням колоніального тиску та відносною лібералізацією режиму
6 північноафриканські території мали змогу розвивати промислове виробництво, долаючи практику бути 
джерелами сировини й дешевої робочої сили
7 у політичному плані періоди демократії змінювалися диктатурами й авторитарними режимами, коли при 
владі були військові



Європа 
в середині 1930-х років



УЗАГАЛЬНЕННЯ

   Економічне, соціальне, політичне й культурне життя світу в 1930-ті роки визначила глобальна економічна 
криза (1929–1933 рр.). Вона створила сприятливий ґрунт для утвердження в Європі тоталітарних і 
авторитарних режимів, сформувала запит на «сильну владу», породила настрої реваншу — перегляду 
результатів Першої світової війни. На зламі 1920–1930-х років завершилося формування комуністичної, 
фашистської й нацистської ідеологій. Спільним для них було намагання регламентувати все життя суспільства 
і кожної людини зокрема. Прихід до влади в Німеччині в 1933 р. нацистів став поворотним пунктом в історії 
Європи і світу загалом, позаяк призвів до Другої світової війни.
  Утвердження тоталітарних режимів почалося за мовчазної згоди більшості населення, яке прагнуло 
стабільності в повсякденному житті, не бачило загрози у зміні влади чи згортанні демократії. За деякий час 
опиратися владі уже не було можливості. Справжні противники чи уявні незгодні підлягали репресіям і 
знищенню. Тоталітарна держава несумісна з дотриманням правових норм, демократією, свободою 
інтелектуальної й творчої діяльності. Це вповні відчули на собі українці у складі СРСР. Попри масові сталінські 
репресії, які мали політико-ідеологічну основу, найбільшою трагедією для українців став Голодомор 
1932–1933 рр., який торкнувся мільйонів селян і мав усі ознаки акції геноциду.

   У більшості країн Центрально-Східної Європи в той час було 
встановлено  авторитарні  режими,  відбувалося  згортання 
демократичних свобод, а в другій половині 1930-х років у регіоні 
запанували передвоєнні настрої. Орієнтуючись на великі держави, 
країни й народи Центрально-Східної Європи також розпочали гарячково 
готуватися до, як їм здавалося, шансу в новій війні змінити кордони на 
свою користь. Світ простував до Другої світової війни. На тлі світової 
економічної кризи радикальні настрої охопили й традиційні західні 
демократії. Світове співтовариство (зокрема, Ліга Націй) виявилося 
безсилим перед агресивними намірами тоталітарних режимів та їхніх 
сателітів.

Постійність 
пам'яті.  

Худ. С. Далі. 
1931 р.



ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

1. Джеймс Мейс — американський історик, дослідник Голодомору — так підсумував 1930-ті
роки в історії України: «Колективне господарство мало чим відрізнялося від поміщицьких 
маєтків: колгоспники мусили в них працювати, не могли їх покинути та отримували лише те, 
що їхній пан (тепер держава) давав їм. Часом після того, як держава отримувала все, що 
вимагала, селянам нічого не залишалося на прожиття — і вони просто вмирали з голоду. <…> 
Українські колгоспники терпіли ті самі визиски, що і російські, а на додачу — національне 
гноблення: українську літературу та українські історичні праці, що їх так жадібно читали в 
1920-х, заборонили <…> 1937 року українців зламали і як політичний чинник, і як 
соціальний організм. Їх вигнали з міст до сіл, звідки вони й прийшли». Доберіть історичні 
факти, що підтверджують цей висновок.
2. Визначте вплив міжнародної ситуації на становище України. Що дає підстави історикам
стверджувати про те, що в центрі міжнародної напруги в Європі вкотре опинилася територія 
України? За словами сучасного американського історика Тімоті Снайдера, «Гітлер прийшов 
до влади в Берліні, Сталін — у Москві, але плановані обома вождями радикальні 
перетворення стосувалися передусім земель, які лежали між їхніми країнами. Їхні владні 
утопії перетиналися на Україні». Прокоментуйте це твердження.
3. Роки 1930-ті були дуже непростим часом в історії України, Європи, світу. При владі в
багатьох країнах утвердилися політичні сили, які сповідували антигуманні, тобто 
антилюдські ідеології — комунізм, фашизм, нацизм. Вижити й вистояти в той страшний час, 
не втратити людської гідності, було справжнім подвигом. Схарактеризуйте життя людини в 
умовах тоталітаризму. 



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. 
Çàâäàííÿì ìîíóìåíòà є ñòâîðþâàòè åôåêò «âі÷íîñòі». Âèçíà÷íà ïàì’ÿò-
êà 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.



 Великая депрессия | Телеканал «История»
URL: https://www.youtube.com/watch?v=qceWx5cjDVg 
         Franklin D. Roosevelt
URL: https://www.youtube.com/watch?v=XYrbKvAvkXY 
         Mussolini – Hitler pro� iles in power WWII
URL: https://www.youtube.com/watch?v=E-fgNR9E7sY 
         Незвідане Закарпаття. 5 держав на теренах Закарпаття (29. 06. 16) 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=IHz7mM8cz6M&t=374s 
         Юзеф Пілсудський. Диктатори
URL: https://www.youtube.com/watch?v=O8mK84-9ok4 
         Митрополит Андрей Шептицький | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=diwYL3aNCUI&t=33s 
         Євген Коновалець | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZWmtyQ8H0nE 
         П’ятирічку достроково. Згадати все
URL: https://www.youtube.com/watch?v=r5q-VULA3XI 
         Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Процес СВУ
URL: https://www.youtube.com/watch?v=JcCIJ_xjN1U&t=324s 
         Вбиті Голодомором: реальна кількість жертв та докази штучності
URL: https://www.youtube.com/watch?v=WCE2CPocslM 
         Великий терор в Україні в 1937–1938 рр. | Пишемо історію
URL: https://www.youtube.com/watch?v=YlTrSNC5DZU 
         Розсекречена історія. Два постріли: Хвильовий і Скрипник
URL: https://www.youtube.com/watch?v=QNQ0oPSotTg&t=1596s 
         Meet Mahatma Gandhi
URL: https://www.youtube.com/watch?v=zXQq-OfxKFo&t=17s 
         Defender of Galliopoli – Mustafa Kemal Atatürk | Who did what in World War 1?
URL: https://www.youtube.com/watch?v=8UwkqHXjBv8 
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