
МАР’ЯН МУДРИЙ
ОЛЕНА АРКУША

ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ



ЗМІСТ

ВСТУП

1. Міжнародні відносини на початку ХХ ст.

2. Україна в уявленні громадськості та геополітичних  планах урядів Центральних держав і Антанти

3. Український національний рух

4. Повсякденне життя: між традиційним  та індустріальним суспільством

    Тестові завдання

    Карта «Європа наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.»

    Узагальнення

§ 1.   Переддень світової війни

ШАНОВНЕ УЧНІВСТВО! 
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Шановне учнівство!

Пропонуємо вам підручник, який має на меті описати історію України 
в контексті історії світу, насамперед Європи. Головним об’єктом уваги  
в цій книжці є історія України — навіть тоді, коли йдеться про терито-
ріально віддалені від українських теренів події. Прагнемо показати, що 
історичні процеси, які відбувалися в Україні та світі в першій половині 
ХХ ст., були дуже подібні. Єдиний курс історії, який має назву «Історія: 
Україна і світ», покликаний розширити пізнавальні горизонти, дати 
матеріал для порівнянь і самостійних висновків. 

Хронологічно підручник охоплює події 1914–1945 рр., тобто від 
початку Першої до завершення Другої світової війни. У той час українці 
(можливо, як ніколи раніше) перебували в епіцентрі світових подій. Але 
саме те, що вони були в гущі цих подій, іноді заважало бачити їх цілісно, 
у повноті взаємозв’язків і розуміти, якою великою мірою вони належать 
історії всього континенту. Ця книжка показує, що історія України стано-
вить надзвичайно вагому частину європейської історії, вона має спільне 
з іншими народами й державами тло. Й Україну в той час захопив 
незнаний досі порив у майбутнє, коли все здавалося можливим, здійс
ненним. 

З погляду знакових подій і постатей період 1914–1945 рр. є цілою 
епохою, прикметною рисою якої стала низка соціальних і національних 
війн і революцій. Цю «велику війнуреволюцію» було спрямовано на те, 
аби зламати старі несправедливі політичні й економічні системи, але 
частогусто траплялося й так, що добрі наміри перетворювалися на зло. 
Інколи це зло з’являлося від вседозволеності й зверхності. Цей підручник 
заохочуватиме вас уявно пережити кризу європейської культури, 
пов’язану з двома світовими війнами, відчути настрої, сумніви, споді-
вання й ілюзії тогочасних людей і цілих суспільств. Історію важливо не 
тільки знати, а й розуміти.

На переконання авторів, головною дійовою особою історії є Людина. 
Тому в підручнику приділено багато уваги мотивам дій і поведінці як 
відомих історичних постатей, так і звичайних людей, життя яких  
припало на першу половину ХХ ст. Це люди різних поглядів і життєвих 
цінностей. У всьому цьому розмаїтті симпатії авторів на боці людини
громадянина, для якої неприйнятний будьякий утиск; людини 
внутрішньо вільної й водночас відповідальної; людини, для якої багато 
важить гідність власна і народу; людини, яка боронить батьківщину.

Аби опанувати підручник, потрібні зусилля. Із цієї причини підручник 
не є запорукою гарантії навчального успіху. Він тільки заохочує й дає 

можливість поринути у світ історії, намагається розмежувати фікцію  
і реальність, указує на болючі точки минулого, представляє різні погляди. 
Зі сторінок підручника до вас промовлятимуть різні тексти: насамперед 
авторський, а також інших істориків, свідчення сучасників (зафіксовані 
переважно в спогадах і щоденниках), історичні документи. Важливим 
джерелом інформації стануть візуальні матеріали. Орієнтиром для 
формування вмінь будуть випереджуючі творчі завдання, а також запи-
тання і завдання, які мають на меті підсумувати невеликі змістові 
частини й параграфи.

Методичний апарат підручника спрямовано на ефективне засвоєння 
навчального матеріалу та узагальнення знань. Насамперед цьому 
сприятимуть аудіо та відеоматеріали. Представлені в них міркування 
істориків у поєднанні з історичною кінодокументалістикою надаватимуть 
історичному знанню сучасні сенси, вказуватимуть на його зв’язок із 
сьогоденням. Наприкінці вступу і кожного розділу запропоновано 
практичні (творчі й дослідницькі) завдання для узагальнення матеріалу, 
а також вміщено карти, які відображають характерну для кожного 
історичного періоду геополітичну реальність. Додатково на них нанесено 
піктограми із сюжетами української історії, що підкреслюють її зв’язок 
з європейським і загалом світовим політичним, економічним і культурно
інтелектуальним простором. Термінологічний словник, який вміщує 
понад сто позицій, укладено так, аби не тільки зафіксувати певні 
понятійні значення, а й показати їхній розвиток, а в деяких випадках  
і багатозначність. До кожного параграфа вміщено активні тестові 
завдання (у форматі ЗНО).

Підручник підтримує широкі пізнавальні інтереси учнівства, вказуючи 
на багатогранність історії, її тісний зв’язок з іншими галузями знань — 
насамперед з географією, літературою, філософією, мистецтвом. Це 
демонструють «колажі» на різні теми, які можна знайти за відповідними 
піктограмами. Таким чином маємо на меті заохочувати і навіть спонукати 
бачити в історії широку палітру людських досвідів, взаємодію людини  
з довкіллям, осмислення людиною світу та вираження своїх думок, 
настроїв і сподівань засобами художнього слова, живопису, скульптури, 
музики, театрального мистецтва. Разом із розширенням пізнавальних 
обріїв такий підхід сприятиме досягненню єдності знань, умінь і цін  
нісних ставлень. А це в сучасному світі є головною метою навчання.

Зичимо успіхів!
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Вступ
Найбільшим викликом для старих (імперських) режимів, особливо в Цен-

тральній і Східній Європі, були національні рухи. На початку ХХ ст. вони пе-
реросли «свої» імперії: навіть декларуючи лояльність, мали у своїх програмах 
незалежницькі постулати, втілення яких на практиці означало розпад імпе-
рій. У майбутній великій війні лідери національних рухів бачили історичний 
шанс на здобуття державності або принаймні територіальної автономії. Од-
ним із цих рухів був український.

У той час відбулося стрімке зростання виробництва й матеріального добро
буту людей. Набули нового вигляду міста, прискорилася емансипація і зросла 
активність колись «мовчазних» груп: селян, робітників, жінок. Однак  поряд зі 
словом «прогрес», яке стало одним з найуживаніших, з’явилося і зростало від-
чуття близького розпаду старих політичних утворень. У поліпшеному житті 
деяких верств суспільства залишалися величезні простори, де зберігалася дис-
кримінація або де не було жодної надії на зміни.

Перша світова війна була результатом численних суперечностей і локаль-
них конфліктів, які наростали від кінця ХІХ ст. Вона народжувалася не 
тільки через економічне, а й технологічне суперництво між ве ликими європей-
ськими державами. У руках урядів з’явилися можливості розпоряджатися ве-
личезними людськими й технічними ресурсами. За розподілом колоній стояли 
й світоглядні уявлення європейців про свою вищість.

ЗГАДАЙМО

На початку ХХ ст. розвиток Європи і світу загалом простував до 
масштабного конфлікту. Його початок і перебіг визначила система 
військово-політичних блоків, які створювалися з метою спільних дій 
для вирішення загальних політичних, економічних і військових 
завдань. Головним напрямом міжнародних відносин стала так звана 
геополітика — визначення державних або національних політичних цілей 
відповідно до географічних чинників (розташування, масштаб 
території, природні ресурси, клімат і густота населення). Цей зв’язок 
між політикою і простором заполонив думки європейців.

Регіоном, який на тривалий час перетворився на джерело воєнно-полі-
тичної напруги в Європі, стали Балкани. Питання контролю над Балка-
нами розвело в різні боки інтереси Росії й Великої Британії, з одного боку, 
та Австро-Угорщини й Німеччини — з другого. Зрештою це визначило фор-
мування двох військово-політичних блоків, суперництво між якими й при-
звело до світової війни: Троїстого союзу, або блоку Центральних держав 
(Німеччина, Австро-Угорщина й Італія) та Антанти (Росія, Франція, Ве-
лика Британія). Творення цих блоків не було одноразовим актом, воно три-
вало багато років. Підтримку блокам надавали малі держави, які опинялися 
у сфері їхніх впливів; їхньому зміцненню сприяли національні рухи наро-
дів, які прагнули автономії або державності.

§ 1. Переддень світової війни

1. У чому полягали особливості політичного, соціально-економічного та культурного
розвитку України і світу впродовж «довгого» ХІХ ст.? Як ви розумієте поняття «мо-
дернізація»?

2. Яке місце в політиці російського та австро-угорського урядів на  початку ХХ ст. від-
водилося українському питанню?

3. Схарактеризуйте внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну
спадщину ХІХ – початку ХХ ст.

1. Міжнародні відносини на початку ХХ ст.
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Хмари війни нависали над Європою. Дух мілітаризму опано-
вував правлячі кола й народи країн — учасниць військово-по-
літичних союзів. І хоча вони й демонстрували світові солідарність 
і могутність, утім мали відмінні інтереси. Росія та Австро-Угор-
щина прагнули посилити впливи на Балканах, установити 
контроль над чорноморськими протоками, розши ритися за ра-
хунок українських теренів. Італія шукала підтримки в боротьбі 
з Францією за розділ Північної Африки. Франція розрахову-
вала на повернення втрачених у франко-прусській війні провін-
цій Ельзас і Лотарингія. У Берліні, своєю чергою, задоволення 
потреб німецького народу пов’язували з розгромом Британії та 
Франції. До того ж Німеччина прагнула об’єднати держави Цен-
тральної Європи під своєю зверхністю та колонізувати європей-
ську тери торію Росії (частину Польщі, Білорусі, України та 
балтійські губернії). Британія хотіла запобігти консолідації Єв-
ропейського континенту. Росія сподівалася на ослаблення ні-
мецької економічної експансії. Виношуючи різні цілі війни, 
правлячі кола великих держав апелювали до інтересів своїх 
народів. Корисливі цілі переслідували й деякі малі держави 
Євро пи: вони гарячково готувалися до перегляду кордонів із су-
сідами. Усі сподівалися бути в майбутньому серед переможців.

Інтереси держав Троїстого союзу й Антанти зіштовхувалися 
в багатьох регіонах світу, що призводило до гострих політич-
них криз і локальних конфліктів. Найпомітнішими були дві 
марокканські кризи (1905 і 1911 рр.), боснійська криза (1908–
1909 рр.), італійсько-турецька війна (1911–1912 рр.), балканські 
війни (1912–1913 рр.). Вони стали першими іскрами світового 
конфлікту. Військові витрати великих держав стрімко  зростали, 
найбільше (удвічі за десять передвоєнних років) — у Німеччині 
й Росії. Таку ситуацію, коли мир підтримується завдяки наро-
щуванню озброєння, збільшенню чисельності армій, викорис-
танню у військових цілях  наукових і технічних досягнень, 
називають ñèñòåìîþ îçáðîєíîãî ìèðó. За таких обставин 
частішають збройні конфлікти, які знаходяться на тонкій 
межі між бойовими діями та угодами дипломатів.

Як привід до війни використано інцидент, що стався на Бал-
канах. Студент Гаврило Принцип застрелив спадкоємця ав-
стрійського престолу Франца Фердинанда і його дружину 
Софію. Убивця був членом сербської націоналістичної організа-
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ції «Млада Босна», яка виступала за визволення Боснії та Герцеговини 
з-під влади Габсбурґів. Це сталося 28 червня 1914 р. в Сараєві, адміністра-
тивному центрі анексованої австрійцями Боснії , куди престолонаслідник 
приїхав для участі в маневрах австрійської армії. Після майже місяця 
роздумів, вагань і консультацій Австро -Угорщина висунула Сербії ульти-
матум, вимагаючи своєї участі в покаранні вин них. Сербська влада при-
йняла умови ультиматуму, але не погодилася на участь австрійської 
поліції в розслідуванні на території Сербії. Кілька днів по тому набула 
чинності низка угод, підписаних у попередні роки. За лічені дні прак-
тично вся Євро па була в стані війни.

Запитання і завдання
1. Як ви розумієте історичні поняття і терміни: «військово-політичний блок»,

«система озброєного миру», «геополітика», «дух мілітаризму»?
2. Схарактеризуйте геополітичну ситуацію напередодні Першої світової війни, зо-

крема плани Центральних держав і країн Антанти щодо українських територій.
Поміркуйте, чи можна було уникнути розв’язання війни.

3. Висловте свої враження, емоції, міркування щодо настроїв, які запанували в Європі
напередодні Першої світової війни. Викладіть їх у формі есе, рисунка, інсталяції.

4. Проведіть «журналістське розслідування» вбивства ерцгерцога Франца Ферди-
нанда та його дружини. Чому вбивцею був серб, а не представник іншого поневоле-
ного Австро-Угорщиною народу?  Відповідь підготуйте у вигляді замітки до жур-
налу чи газети.

2. Україна в уявленні громадськості та геополітичних планах
урядів Центральних держав і Антанти

Погляди найвищого керівництва Німеччини й Австро-Угорщини на роль 
українських територій у майбутньому устрої Східної Європи були неодноз-
начні. Але що ближче Європа наближалася до світової війни, то виразніше 
німецьке й австро-угорське зовнішньополітичні відомства у своїх планах 
послаблення Російської імперії намагалися використати український 
і польський чинники. Залежно від характеру німецько-російських відно-
син інтерес у Берліні до українських земель як раптово з’являвся, так 
само раптово і зникав. Спершу він виник під час так званої Східної кризи 
початку 1850-х років — політичного (згодом і військового) конфлікту 
між західними ліберальними державами й Росією стосовно майбутнього 
Османської імперії; однак тоді тривалого продовження він не мав.

Ерцгерцог Франц Фердинанд з дружиною 
Софією і дітьми. 1913 р.

Гаврило Принцип після замаху. 
28 червня 1914 р.
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Не вдаючись до спеціального аналізу правдивості цієї чутки, з великою мірою віро-
гідності можна стверджувати, що поява статті Гартмана на момент загострення міжна-
родної ситуації, зокрема на ділянці німецько-російських взаємин, не була випадковою. 
Причетність до її інспірації урядових чинників Німеччини видається правдоподібною.

Поголоска про те, що справжнім автором публікації є головний політик Німецької 
імперії, підсилювала зацікавлення нею в Києві та Львові. В її оцінці загалом окрес-
лилося тут дві позиції. Першу з них репрезентували нечисленний гурток консервато-
рів у народовецькій організації в Галичині, очолюваний Олександром Барвінським, і, 
як можна припускати, пов’язані з цим гуртком провідники національного руху в Над-
дніпрянській Україні Олександр Кониський та Володимир Антонович, які обстоювали 
думку про можливість і необхідність сепарації Східної України від Росії за допомогою 
європейських держав. Вони схильні були розглядати публікацію Гартмана як свідчення 
серйозних студій у берлінському політично-дипломатичному середовищі української 
справи…

Інакше публікацію в «Гегенварті» та обставини її появи розцінили Іван Франко та Ми-
хайло Драгоманов. Вони скептично поставилися до думки про те, що в німецьких уря-
дових колах виявляють серйозне зацікавлення Україною, і то з огляду на трактування 
там українського руху як поважного політичного чинника. Вони вважали, що україн-
ське зорганізоване громадянство не має для Європи будь-якого значення.

Швагуляк М. Історичні студії. Українці на роздоріжжях та крутих поворотах 
історії (др. пол. ХІХ — пер. пол. ХХ ст.). Львів, 2013. С. 662–663.

Нове зацікавлення Україною в німецькій (а також австро-угорській) по-
літичній думці почало формуватися під кінець 1880-х років, уже після 
об’єднання Німеччини. Головною передумовою цього було значне погір-
шення російсько-німецьких відносин, піком якого стала болгарська 
криза 1887–1888 рр. Тоді в німецькій політичній думці відновився 
інтерес до можливих шляхів послаблення Російської імперії. У 1887 р. 
перший секретар посольства Німеччини в Санкт-Петербурзі, майбутній 
(у 1900–1909 рр.) рейхсканцлер Бернгард фон Бюлов зауважив: «Нам 
необхідно, нарешті, відрізати Росію від обох її морів — Балтійського і 
Чорного, на яких базується її світова могутність». Ідея позбавити Росію 
Причорномор’я і Прибалтики була співзвучна й поглядам керівництва 
австро-угорської дипломатії.
Особливо великий резонанс у той час викликала стаття знаного німець-

кого філософа Едуарда Гартмана «Росія в Європі», яку було надруковано 
на початку 1888 р. в берлінському тижневику «Сучасність» («Gegenwart»). 
У публікації йшлося про національні проблеми Росії та її можливе май-
бутнє. Висновки автора на той час були цілком новими для 
європейської суспільно-політичної думки. Розмірковуючи над внутрішньою 
структурою Російської імперії, Гартман передбачав можливість її поділу 
та появи на теренах її європейської частини окремих держав, які було б 
утворено за етнічно-національним принципом. Одним з головних 
наслідків таких змін мало стати відокремлення підросійської України 
та утворення в басейні Дніпра з українських і білоруських земель 
незалежної держави під протекторатом Австрії, яку Гартман називав 
Київським королівством. Засобом протидії російській експансії, згідно 
з міркуваннями автора, мало стати також відродження польської 
держави в етнічних межах. Услід за виходом статті Гартмана почала 
поширюватися чутка про причетність до її появи рейхсканцлера 
Німеччини Отто фон Бісмарка.

Так чи інакше, якщо в полі зору німецької дипломатії та військового 
відомства перебувала Наддніпрянщина, то російська влада зосереджу-
вала увагу передусім на Галичині й Буковині — українських регіонах у 
складі Австро-Угорщини. У російської влади було для цього принаймні 
три важливих мотиви: ці регіони сприймались як частина загально-
руського проñòîðó, ÿêó (âіäïîâіäíî äî òåîðії ïðî «çáèðàííÿ ðóñüêèõ çåìåëü») 
ïîòðіáíî áóëî äîєäíàòè äî Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Íå ìåíø âàæëèâèì áóëî 
áàæàííÿ çíèùèòè ðîçâèíóòèé ó Ãàëè÷èíі îñåðåäîê óêðàїíñüêîãî ðóõó, íà 
ÿêèé ñïèðàëèñÿ óêðàїíñüêі äіÿ÷і â Ðîñіéñüêіé іìïåðії. Ðîñіéñüêà âëàäà 
áðàëà äî óâàãè é ïîëüñüêå ïèòàííÿ — Ïåòåðáóðã íåïîêîїëî ìîæëèâå âèêîðèñ-

òàííÿ Галичини як плацдарму для організації поляками чергового національ-
ного повстання. Тому політику російської влади й загалом  громадську 
думку було спрямовано на підтримку в Галичині русофільських 
(москвофільських) настроїв, поширення ідей російського панславізму.

Зацікавлення французів Україною, після того як у 1870-х роках розпо-
чалося французько-російське зближення, відчутно зменшилося. Така 
ситуація зберігалася  до Першої світової війни.  Французька політична 
й інтелектуальна еліта в той час цілковито потрапила під вплив 
проросійської течії. Було створено один з найтривкіших міражів Росії 
(який, утім, мав політичне та економічне підґрунтя) — йшлося про 
французько-російський союз проти Німеччини, а також про російські 
позички. На початку ХХ ст. французьку громадську думку намагались 
інформувати про українські справи переважно українські емігранти. Серед 
видань найпомітнішими стали «Царизм та Україна» (1907 р.) Романа 
Сембратовича і «Національне пробудження українців» (1912 р.) Ярослава 
Федорчука. Щойно в 1912 р. у Франції з’явилися прихильники так 
званих недержавних народів, тоді група інтелектуалів створила 
Центральне бюро національностей. Його очоëèâ æóðíàëіñò Æàí 
Ïåëіòüє. Çóñèëëÿìè öüîãî Áþðî çàñíîâàíî Ñîþç íàöіîíàëüíîñòåé, 
ïåðøà êîíôåðåíöіÿ ÿêîãî âіäáóëàñÿ â Ïàðèæі 1915 ð.

Погляд історика



Джордж Раффалович

Роберт Вільям 
Сітон-Вотсон

Запитання і завданняÄëÿ Áðèòàíії äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîëіòòÿ Óêðàїíà áóëà 
ìàéæå íåâіäîìèì êðàєì. ×åðåç ãåîãðàôі÷íó âіääàëåíіñòü 
âîíà â óÿâëåííі áðèòàíñüêèõ іíòå-ëåêòóàëіâ, ïіäïðèєìöіâ і 
ïîëіòèêіâ ôàêòè÷íî ïîâíіñòþ çëèëàñÿ ç Ðîñієþ. Çàöіêàâëåííÿ 
óêðàїíñüêèì ïèòàííÿì ó Âåëèêіé Áðèòàíії âіäíîâèëîñÿ ëèøå 
íàïåðåäîäíі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Àêòèâíіñòü óêðàїíñüêîãî 
ðóõó â òîé ÷àñ çáіãëàñÿ ç ðóéíóâàííÿì ïîïåðåäíіõ ìåíòàëüíèõ 
êîðäîíіâ. Ãëîáàëіçàöіÿ, ùî íàáèðàëà îáåðòіâ ó єâðîïåéñüêîìó 
ïîëіòè÷íîìó ïðîñòîðі, çàëèøàëà äåäàëі ìåíøå ìіñöÿ äëÿ òàê 
çâàíèõ íåіñòîðè÷íèõ íàðîäіâ. Âîäíî÷àñ íàöіîíàëüíі ðóõè 
âèñóâàëè äåäàëі âèðàçíіøі ïîëіòè÷íі âèìîãè, ÿêі âæå íå 
ìîæíà áóëî іãíîðóâàòè. Ó 1913 ð. ó Ëîíäîíі áóëî ñòâîðåíî 
Àíãëî-óêðàїíñüêèé êîìіòåò, äî ÿêîãî çàëó÷åíî âіäîìèõ 
àíãëіéñüêèõ ïóáëіöèñòіâ і ïîëіòèêіâ. Ó ðàìêàõ äіÿëüíîñòі 
êîìіòåòó â 1914 ð. âèéøëà êíèæêà àíãëіéñüêîãî ïóáëіöèñòà 
Äæîðäæà Ðàôôàëîâè÷à «Óêðàїíà», ó ÿêіé ñòâîðåííÿ 
óêðàїíñüêîї äåðæàâè ðîçãëÿäàëîñü ÿê «êіíåöü Ðîñії — íå ÿê 
íàääåðæàâè, à ÿê єâðîïåéñüêîї çàãðîçè». Ðàôôàëîâè÷ 
ñòâåðäæóâàâ, ùî íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè ñïðèÿòèìå ïîëіòè÷íіé 
ñòàáіëüíîñòі â Єâðîïі.

Ïіñëÿ öüîãî óêðàїíñüêå ïèòàííÿ ïîòðàïèëî â ïîëå çîðó 
ïðîâіäíîãî áðèòàíñüêîãî ïóáëіöèñòà Ðîáåðòà Âіëüÿìà Ñіòîíà-
Âîòñîíà, ôàõіâöÿ ç ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí і Öåíòðàëüíîї 
Єâðîïè. Âіí ñàìå ðîçïî÷èíàâ âèäàííÿ â Àíãëії 
«Єâðîïåéñüêîãî îãëÿäó» («The European Review») — ÷àñîïèñó, 
ïðèñâÿ÷åíîãî ìàëèì íàðîäàì Єâðîïè. Ó òðàâíі–÷åðâíі 1914 ð. 
áðèòàíñüêі ïóáëіöèñòè ñòàëè ãîñòÿìè Øåâ÷åíêіâñüêîãî ñâÿòà 
ó Ëüâîâі, äå ïðåäñòàâëÿëè  ïåðåä  ãàëèöüêèìè óêðàїíöÿìè 
ôàêòè÷íî âåñü çàõіäíèé ñâіò  (êðіì íèõ, íà ñâÿòі áóëè 
ïðèñóòíі   ïðåäñòàâíèêè                   ÷åñüêîãî  «Ñîêîëà»).  Òóò    ãàçåòÿðі 
ïîçíàéîìèëèñÿ ç ïðîâіäíèìè óêðàїíñüêèìè ïîëіòèêàìè. Ïіä 
÷àñ çóñòðі÷і âåëèñÿ ðîçìîâè íà òåìó ôåäåðàëіçàöії Ãàáñáóðçüêîї 
ìîíàðõії òà ñòâîðåííÿ â її ìåæàõ ñîþçó ñëîâ’ÿí-ñüêèõ 
íàðîäіâ, ÿêó ïðîïàãóâàâ Ñіòîí-Âîòñîí.

Український національний рух на початку ХХ ñò. 
був   частиною  шиðîêèõ ìîäåðíіçàöіéíèõ 
ïðîöåñіâ,   ÿêі ðîçóìіþòü   ÿê    êîìïëåêñ   çìіí  ó 
ñóñïіëüñòâі ïðè éîãî ïåðåõîäі âіä òðàäèöіéíîãî 
àãðàðíîãî äî ñó÷àñíîãî іíäóñòðіàëüíîãî òà 
óðáàíіçîâàíîãî ñóñïіëüñòâà. Ìîäåðíіçàöіÿ íå є 
ïðîñòîþ ñóìîþ äîñÿãíåíü â îêðåìèõ ñôåðàõ, її 
ìîæíà óÿâèòè ÿê ëàíöþã âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ 
ïåðåòâîðåíü, êîæíå ç ÿêèõ ïîðîäæóє іíøå. Íà 
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ìîäåðíіçàöіþ óñâіäîìëþâàëè ÿê 
ïîòðåáó çìіí, ùî ðîçðèâàëè ç òðàäèöієþ òà áóëè 
ñïðÿìîâàíі â ìàéáóòíє. Öі çìіíè âіäáóâàëèñÿ â 
óñіõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, îäíàê 
íåðіâíîìіðíî: ÷àñòî äâі–òðè ãàëóçі ñïðè÷èíÿëè 
ðàäèêàëüíі ïåðåòâîðåííÿ â óñіõ іíøèõ.
   Серед найважливіших компонентів модернізації 
дослідники називають такі:
• розвиток промисловості, зокрема видобувних

галузей та машинобудування;
• механізоване сільське господарство;
• ринок товарів, грошей і робочої сили;
• використання нових джерел енергії íà ñòâîðåííÿ

åíåðãåòèêè ÿê ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà;

2.

Наведіть  приклади, які свідчать про те, що напередодні  
Першої  світової війни українське питання потрапляло в 
поле  зору   європейських  політиків  і  громадських  діячів.
Якими  міркуваннями  керувалися  європейські  діячі, коли 
звертали увагу на українські території?

3. Український національний рух

1.

3. Уявіть   себе   учасником   IV   Всесвітнього    конгресу  
    дослідників  історії  та  суміжних наук,   який  проходив у  
    Лондоні  в  1913 р.  Підготуйте   тези,   з   якими  б  ви 
    виступили   на  цьому  конгресі.   Обґрунтуйте   актуаль-
    ність теми, яку ви обрали.
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y розвиток транспорту й комунікацій, що докорінно змі-
нили форми спілкування між людьми;

y залучення інвестицій;
y урбанізація і поява «заводських» міст чи кварталів;
y формування  нових  соціальних  верств,  емансипація

(звільнення від залежності) жінки;
y реорганізація життя  в межах «малої» сім’ї,  яка втрати-

ла можливість разом працювати на землі та була зму-
шена доручати  деякі заняття  (як-от  навчання дітей)
соціальним інститутам;

y утворення колективних форм свідомості (національної, 
класової, політичної);

y утворення політичних об’єднань і форм тиску;
y розширення виборчого права;
y масовий характер освіти.

Тому творення новочасної національної свідомості й сила 
національного руху, що давала змогу ставити питання 
про автономію або державність, великою мірою 
залежали від оновлення способу життя всієї спільноти.

У випадку українського суспільства модернізаційні 
процеси сприяли насамперед емансипації багатомільйон-
ного селянства, що відкривало йому шлях до участі в 
національному русі. Важливим аспектом модернізації 
було й формування національної інтелігенції, яка брала 
на себе лідерство в українському русі. У другій поло-
вині ХІХ — на початку ХХ ст. інтелігенція стала само-
стійною соціальною верствою. Її представники мали 
належну освіту, займалися кваліфікованою розумовою 
працею, а своєю головною соціальною функцією вважа-
ли створення культурно-духовних цінностей. Саме інтелі-
генти були творцями необхідного для націєтворення 
комплексу гуманітарних знань про українські землі, 
особливо в галузі філології та історії. Найбільшими в 
цьому напрямі були досягнення Михайла Грушевсь-
кого (як автора «Історії України-Руси») і Бориса 
Грінченка (як укладача «Словаря української мови»).

Утім взаємозв’язок між соціально-економічною модерні-
зацією і розвитком  українського національного ðóõó áóâ 

íåîäíîçíà÷íèì. Äåÿêі іñòîðèêè ââàæàþòü, ùî ìîäåðíіçà-
öіÿ íàñïðàâäі ïîñëàáëþâàëà óêðàїíñüêèé ðóõ, îñêіëüêè 
áіëüøèé äîñòóï äî її ðåàëіçàöії ìàëè òі âåðñòâè 
ñóñïіëüñòâà, ñåðåä ÿêèõ åòíі÷íі óêðàїíöі ñòàíîâèëè 
ìåíøіñòü. Ïіäíÿòèñÿ âèùå ñâîãî ñîöіàëüíîãî ïîõîä-
æåííÿ áóëî äîâîëі ñêëàäíî, à ÿêùî öå òðàïëÿëîñÿ, òî 
÷àñòî-ãóñòî ïðè öüîìó ëþäèíі äîâîäèëîñÿ çìіíþâàòè 
çâè÷íå îòî÷åííÿ òà íàöіîíàëüíó іäåíòè÷íіñòü. Ïî-
ðіçíîìó ìîæíà îöіíþâàòè é íàñëіäêè óðáàнізації. З 
одного боку, було створено нову міську культуру, 
модернізовано економіку та інфраструктуру. Змінився 
спосіб життя міñòÿн, було суттєво розширено їхні 
уявлення про споживацькі й культурні потреби. 
Частиною індустріальної епохи стала масова культура, 
що означала різке зростання просторової мобільності 
багатьох людей і водночас організацію й координацію 
різних об’єктів і послуг так, щоб вони творили певну 
цілість. З другого боку, перехід у місто часто означав 
розрив із традиційною селянською культурою, а місто в 
очах українського селянина залишалося чужим, воро-
жим і малозрозумілим. Українці були найменш урбані-
зованою національною групою на своїй рідній землі.

Політичні умови, у яких розвивався український рух 
у Російській та Австро-Угорській імперіях, суттєво 
різнилися. Відмінними були й завдання. Ó підавстрій-
ській Галичині українське життя формувалося в умовах 
парламентсько-конституційного устрою, а тому мало 
яскраво виражений політичний характер. На початку 
ХХ ст. воно зосереджувалося навколо таких питань, як 
реформа виборчої системи, утворення окремої україн-
ської провінції і створення українського універси-
тету. На Наддніпрянщині головним залишалося скасу-
вання мовних обмежень, розвиток національного 
шкільництва, підтримка селянства. Лідерами україн-
ського руху в Австро-Угорщині напередодні війни 
були Євген Олесницький, Кость Левицький (у Галичині) і 
Микола Василько (на Áóêîâèíі). Óêðàїíñüêі ïàðòії (íàé-
áіëüøó ïіäòðèìêó ìàëè  íàöіîíàë-äåìîêðàòè)  ìàëè äîáðå 

Михайло Грушевський

Борис Грінченко
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розбудовану структуру. У Російській імперії українські партії були нечис-
ленні, слабкі організаційно й фактично перебували поза законом. Під 
час російської революції 1905–1907 рр. наддніпрянські українці здобули 
перший досвід парламентської діяльності в Державних думах, отрима-
ли змогу розширити мережу національних інституцій. Зокрема, легалізо-
вано роботу кількох партій, створено «Просвіти», започатковано пресу 
українською мовою. Однак швидко ці завоювання було згорнуто, й 
почалася нова хвиля тиску на український рух.

Випробуванням для українського руху, показником його стану і ставлеí-
ня до нього влади в переддень світової війни стало 100-ліття від дня 
народження Тараса Шевченка. На 1914 р. лідери українського руху в 
Російській імперії запланували низку заходів під загальною назвою 
«Шевченківські свята». Царський уряд відповів традиційною забороною. 
Тож головні урочистості відбулися в Галичині (тут вони набули навіть 
мілітарного відтінку). У Петербурзі ж виникла дискусія, що свідчила про 
кризу самодержавства. Проти заборони виступив лідер опозиційної до 
царизму російської конституційно-демократичної партії Павло Мілюков. 
У промові на засіданні Державної думи 19 лютого 1914 р. він наголосив, 
що «українського руху ніхто не вигадував, український рух існує, він буде 
іñíóâàòè,  і ñïðîáà íå âèçíàâàòè óêðàїíñüêîãî ðóõó íі÷îãî íå äîïîìîæå». 

Політика повного заперечення, на думку Мілюкова, тільки зміцнювала 
осередок українства в Австрії, формувала в українському суспільстві на-
строї для відокремлення від Росії. Через кілька років, коли виснажену 
у війні Російську імперію охопить революція, буде зрозуміло, що 
промова Мілюкова мала програмний характер. Вона передбачала кінець 
самодержавства і водночас на деякий час ще утримувала український 
рух у полоні ілюзій про культурну автономію.

Усупереч несприятливим політичним обставинам на зламі ХІХ–ХХ ст. 
суттєво посилила свій вплив ідея національної єдності України, тоді ж 
було сформульовано політичну програму українського самостійництва. 
Попри обмеження український рух у Російській імперії міцнів. За спостере-
женням австрійського історика Андреаса Каппелера, напередодні Першої 
світової війни в національній політиці «царська держава часто шукала 
відповідей на актуальні питання в старих рецептах, однак не могла проводи-
ти одновимірну політику, не руйнуючи підвалин свого існування… 
стрілки годинника неможливо вже було перевести на час перед 1905 р.».

Першим публіцистичним майданчиком у Російській імперії, де україн-
ські й російські інтелігенти могли висловлювати й обговорювати погляди 
на українське питання, став журнал «Украинская жизнь». Його започатко-
âàíî â Ìîñêâі â 1912 ð. Ðåäàêòîðîì æóðíàëó áóâ Ñèìîí Ïåòëþðà, à ñåðåä 

Євген ОлесницькийШевченківський здвиг у Львові. 1914 р. Микола Василько
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Літом 1914 року я виїхав на місяць за кордон для спочинку. Я вибрав собі для по-
буту Швайцарію, і дорога мені лежала через Львів, Краків та Відень. В половині липня 
по старому стилю вирушив я з станції Боярка під Києвом, де перебував з родиною на 
дачі. Одна ніч їзди, і я вже на кордоні, на станції Радивилів… В Радивилові ніколи, зда-
ється, не бувало на станції людно: головний рух між Великою Україною й Галичиною 
йшов звичайно через Волочиська, і туди здебільшого й простували подорожні. Отже, й 
цим разом публіки було небагато, пашпортові операції відбулись за якусь годину, і я вже 
по той бік кордону, в Бродах. На швидку руку снідаю, купую останнє число «Діла», 
згадуючи, як колись, уперше переїздивши російсько-австрійський кордон, — з яким 
святобливим почуттям купував я тут «Діло» — тоді, коли у нас в Києві української 
преси не було. Тепер уже мали свою «Раду», а «Діло» вільно приходило до Києва. …
Рівно десять літ перед тим — у 1904 році  —  був я вперше у Львові  і прожив тут пару 
місяців. … Справді, як виріс український Львів за цих 10 років! …  Та що будинки!  Коли 

я побачив львівських знайомих, почув їх настрій, довідався про сподіванки і плани, то 
поступ, який зробило українське життя в столиці краю за ці десять років, уявився мені 
зовсім ясно: українці вже ставали тут у Галичині державною нацією, вони вже були на 
дорозі до того, щоб почувати себе господарями на своїй рідній землі. Почувався вже 
інший, як колись, розмах політики, панували ширші інтереси й плани. …Поміж га-
лицькими знайомими я зустрів і цілий гурт своїх земляків з Великої України …Майже 
всі вони брали близьку участь в місцевому громадському й культурному житті, дехто 
служив на посадах по українських інституціях. Тепер уже ці інституції стояли на своїх 
власних ногах. Мені було приємно, що так багато з їх було засновано наддніпрянцями, 
що дали їм  своїми жертвами перебути перші довгі роки, поки громадянство в Галичині 
виросло й зміцніло.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). Київ, 2007. С. 11–14.

Селянська родина. Херсонська губернія. 1909 р.

авторів — Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, 
Олександр Русов, Дмитро Донцов, В’ячеслав Липинський. Видання проти-
діяло пропаганді російських націоналістів в Україні, спростовувало накле-
пи на український рух, формувало його позитивний образ серед російсько-
мовної інтелігенції, популяризувало здобутки української культури.

Українські політичні сили, як і суспільство загалом, перебували в перед-
чутті війни. Виразніше вона відчувалася в підавстрійській частині. На 
зламі ХІХ–ХХ ст. на Галичині були створені й набували серед молоді 
популярності численні парамілітарні організації. В українському 
суспільстві (передусім серед інтелігенції) кристалізувалися так звані 
орієнтації, для яких та чи та велика держава мала стати точкою опори в 
боротьбі за автономію або навіть майбутню незалежність. Провідні 
українські партії в Галичині дотримувалися однозначно проавстрійської 
орієнтації. Ще в грудні 1912 р. усі українські партії Галичини 
прийняли заяву, у якій зазначалося, що в разі конфлікту між Австро-
Угорщиною й Росією українці виступлять на боці Австро-Угорщини та її 
союзників з метою виборення своєї державної незалежності.

Ó Ðîñіéñüêіé іìïåðії âèðàçíèêîì ïîãëÿäіâ óêðàїíñüêèõ ïîëіòè÷íèõ ñèë 
áóëî Òîâàðèñòâî óêðàїíñüêèõ ïîñòóïîâöіâ (ÒÓÏ) — íåëåãàëüíà ìіæïàð-
òіéíà ãðîìàäñüêî-ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ, ùî äіÿëà âіä 1908 ð. Ïîëіòè÷íà 
ïðîãðàìà ÒÓÏ çâîäèëàñÿ äî òðüîõ îñíîâíèõ âèìîã: ïàðëàìåíòàðèçìó, 
ïåðåáóäîâè Ðîñіéñüêîї äåðæàâè íà ôåäåðàòèâíèõ çàñàäàõ, íàöіîíàëüíî-
òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії Óêðàїíè. Ùîäî ìîæëèâîї ó÷àñòі Ðîñії ó âіéíі 
ñåðåä òóïіâöіâ íå áóëî єäèíîї äóìêè: îäíі áóëè ãîòîâі âèñòóïèòè çà її 
ïîðàçêó íà àâñòðіéñüêîìó áîöі, іíøі áóëè ïðèõèëüíèêàìè ðîçãðîìó 
Àâñòðî-Óãîðùèíè òà ïðèєäíàííÿ Ãàëè÷èíè äî Ðîñії.

Погляд сучасника
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Запитання і завдання

Європейці, власне, відчували не тільки свою силу, а й вищість. Вони були безмірно 
вражені незвичайними «силами», що з’явились тепер навколо. Вони бачили нові фі-
зичні сили — від електричного струму до динаміту; нові демографічні сили, що спри-
чинились до безпрецедентного росту населення; нові соціальні сили, що висунули 
«маси» на передній край суспільних зацікавлень; нові торговельні та промислові сили, 
що квітнули внаслідок нечуваної експансії ринків та технологій; нові військові сили, 
спроможні мобілізувати мільйони людей та машин; нові культурні сили, які породжу-
вали «рухи», що мали масу прихильників; нові політичні сили, що здобували безпе-
речну владу над усім світом. …Звісна річ, багато європейців не усвідомлювали, яка 
велика сила опинилась у їхніх руках. Швидкі та честолюбиві прагнули використати її 
повною мірою, мудрі вважали, що її слід використовувати розважливо.

Дейвіс Н. Європа. Історія / пер. з англ. П. Таращук. Київ, 2000. С. 782–783.

загалом було пов’язане з процесами модернізації, які в різних регіонах пе-
ребігали нерівномірно. До території України модернізаційні хвилі добігали 
із запізненням. У Східній Європі індустріалізація обмежувалась окремими 
місцевостями, що наче острови випиналися серед сільської відсталості. 
Поряд з великими індустріальними центрами простягалися розлогі тери-
торії з традиційним укладом життя.

Історики відмічають, що винаходи й технічні досягнення спочатку сприй-
малися скептично й тільки згодом ставали частиною повсякденності. Від 
винаходу до його практичного застосування зазвичай потрібен тривалий 
час. З певністю можна стверджувати, однак, про зв’язок між технологіч-
ним прогресом, промисловою могутністю і світоглядом людини початку 
ХХ ст. Саме в цій залежності вчені шукають передумови й навіть причини 
світової війни. Хоча, насправді, тоді мало хто переймався питаннями вій-
ни і миру. А більшість тих, хто таки про це розмірковував, дивилися 
в століття двадцяте, а бачили дев’ятнадцяте, й навіть уявити собі не мог-
ли, які страждання може принести війна.
Áіëüøіñòü населення проживала в селах. Хоча старий сільський поділ на 

земельну аристократію і селян зберігався, його значення зменшува-
лося. Дедалі більше селян (навіть тих, які жили в злиднях) розміркову-
вали про своє майбутнє без огляду на панські маєтки. Однак навіть 
звільнення від колишньої примусової праці й інших повинностей не да-
вало їм достатніх можливостей для поліпшення свого становища в містах. 
Вони не мали змоги ні скористатися вигодами новітніх методів сільського 
господарства, ні масово найматися на промислові підприємства. На пере-
шкоді стояло патріархальне сприйняття власності, схематичне засвоєння 
новацій. Усе ж село змінювалося. Ці зміни стосувались життя як безпосе-

Робітники в черзі за безкоштовним сніданком від доброчинної організації 
«Армія порятунку». Лондон. 1902 р.

Погляд історика

1. Спираючись на знання з історії та використовуючи матеріал параграфа, поясніть
взаємозв’язок між процесами модернізації й   розвитком українського національного руху.

2. Поміркуйте,  чому  в  ХІХ  і  на  початку  ХХ  ст. найважливішими для  українського
націєтворення були праці з філології та історії.

3. Назвіть   досягнення  й   визначте основні  напрями   розвитку  українського  руху
напередодні  Першої  світової  війни.

4. Повсякденне життя: між традиційним та індустріальним суспільством
Повсякденне життя України і світу напередодні Першої світової війни
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редньо селян, так і мешканців панських маєтків. Частина з них зуміла 
скористатися можливостями ринкової економіки й суттєво покращити свій 
добробут. В Україні внаслідок столипінської аграрної реформи частина се-
лян відчула переваги відрубного (хутірського) господарювання. Фізична 
праця ставала помітно інтенсивнішою, але водночас у селі зростало засто-
сування машинної техніки. Частиною сільського краєвиду вже були школи, 
«народні доми», приміщення культурно-освітніх і кредитно-кооперативних 
товариств. Завдяки інтелігенції утворювався культурний зв’язок між міс-
том і селом, у село проникали новочасні ідеї.

На початку ХХ ст. змінилося обличчя міст. У той час суттєво прискори-
лися темпи урбанізації: чисельність міського населення стрімко зростала. 
Напередодні війни найбільшими були столиці європейських держав. У Па-
рижі мешкало майже 3 млн осіб, у Берліні, Відні й Петербурзі — трохи 
більше 2 млн у кожному. Ближча до українських територій Варшава на-
лічувала 1 млн жителів, а Прага — майже 700 тис. Хоча українські міста 
за чисельністю поступалися європейським столицям (в Одесі напередодні 

війни мешкало 500 тис. осіб, у Києві — 250 тис.), темпи їх зростання були 
співмірними. Життя в містах ставало комфортнішим завдяки впрова-
дженню таких здобутків індустріалізації, як водопостачання, каналізація, 
електрика, телефон. Масова урбанізація зумовила появу міського тран-
спорту, мала вплив на міське планування. Мережа вулиць формувалася 
відповідно до їх функціонального призначення. Вулиці поділяли на магі-
стральні, житлові, торговельні (тобто пасажі). Їх вимощували бруківкою, 
з’явилися алеї й газони, електричне освітлення, навіси для зупинок тран-
спорту, смітники, інформаційні тумби, вуличні туалети. На тлі благо-
óстрою центральних частин міст їх промислові райони не відповідали 
елементарним санітарним нормам і були постійними вогнищами виник-
нення всіляких захворювань і епідемій.

Зростання міст зумовило зміни в соціальній структурі населення й зага-
лом в уявленнях про статус певних суспільних груп. У містах активно 
формувався середній клас. Так називають групу людей, що має стійкі до-
ходи, достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних 
потреб. Характерною ознакою представників середнього класу був відносно 
високий рівень освіти і кваліфікації. Середній клас не був однорідним. 
Правники й лікарі відчували свою вищість супроти торгівців і крамарів. 
Частиною середнього класу була інтелігенція, тобто особи, переважно зай-
няті розумовою і творчою працею в таких сферах, як освіта, наука, мис-
тецтво, охорона здоров’я, розвиток технологій і виробництва. У заможних 
родинах середнього класу вистачало статків для хатньої прислуги. Так 
само розшаровувався робітничий клас. Це були як низькооплачувані чор-
нороби на розмаїтих будівельних проектах, так і своєрідна «пролетарська 
аристократія», тобто кваліфіковані, добре оплачувані фахівці та майстри. 
Робітники на нових підприємствах протиставляли себе ремісникам, вва-
жаючи свою працю престижнішою. Утім ця нова соціальна структура, 
особливо на українських теренах, була напередодні Першої світової війни 
досить крихкою, що в підсумку (після кількох років виснажливої війни) 
призвело до гострих соціальних і національних конфліктів.

Модернізація справила глибокий вплив на структуру родини. Урбаніза-
ція, міграції й нові форми господарювання остаточно визначили перевагу 
малої (нуклеарної) сім’ї, тоді як велика (патріархальна) сім’я залишалася 
в минулому. Мала сім’я складалася з подружньої пари з дітьми або без них 
чи одного з батьків з неодруженими дітьми. Така спрощена структура за-
безпечувала малій сім’ї рухливість і можливість якнайшвидше пристосо-
вуватися до нових умов життя. У малій сім’ї залишалося менше 
можливостей для чоловічого деспотизму, а жінка, залишившись наодинці 

Вуличні музики-жебраки. Коломия. Початок ХХ ст.
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Упродовж ХІХ — початку ХХ ст. у розвинених країнах світу відбувалося становлення 
системи жіночої освіти, включно з її вищою — університетською — ланкою. В основі 
цього явища лежав комплекс причин. З одного боку, суспільно-економічний розвиток, 
який розширював сфери та масштаби застосування людської праці у різноманітних 
галузях, уможливлював чи навіть вимагав використання також і жіночого ресурсу. Ви-
кликані цим соціальні зміни сприяли розмиванню патріархального сімейного укладу, 
адже, коли доходів чоловіка та батька родини починало не вистачати, поставало пи-
тання необхідності заробітку з боку дружини та матері. Не менш важливим чинником 
був розвиток природничих наук та медицини,  завдяки яким вдалося не лише подо-
вжити та підвищити якість людського життя, а й по-новому подивитись на здібності 
й можливості людини, насамперед переглянути упереджене ставлення до жінки як 
істоти інтелектуально слабшої порівняно з чоловіком. Ця наукова суперечка про зді-
бності жінок набувала суспільного резонансу та поєднувалася з дискусіями про 
громадянські й політичні права обох статей, які розгорнулися після буржуазних 
революцій у Європі, що спричинили появу парламентаризму, політичних та 
громадянських свобод.

  Кобченко К. Освіта жінок як форма емансипації:  приклад Наддніпрянської України (середина ХІХ — 
початок ХХ століття) // Українські жінки у горнилі модернізації / під заг. ред. О. Кісь. Харків, 2017. С. 52.

іç ÷îëîâіêîì, ìîãëà óñïіøíіøå ïðîòèñòîÿòè éîãî òèñêó òà îáñòîþâàòè âëàñíі 
інтереси. Однак мала сім’я мала й свої проблеми: зростало психологічне на-
вантаження на кожного її члена, господарсько-побутові обов’язки поділя-
лися лише між подружжям, стосунки ставали інтенсивнішими та емоційно 
наповненими. Навантаження на жінку зростало передусім у містах. 
Традиційне ж сільське життя завдяки великій родині забезпечувало 
жінкам рівномірний розподіл праці, але стримувало емансипацію.

Запитання і завдання
1. Чи можна вважати, що в повсякденному житті українців на початку ХХ ст. пере-

пліталися елементи традиційного (аграрного) та індустріального суспільств?
Відповідь обґрунтуйте.

2. Спираючись на текстові й візуальні матеріали параграфа, назвіть соціальні зміни,
які  відбулися на початку ХХ ст. під впливом процесів модернізації.

3. Який вплив мала модернізація на життя родини? Як змінювався статус жінки в
суспільстві?

Тестові завдання

1. Позначте, що було спільним у політичних цілях держав Антанти і Троїстого союзу в Першій світовій війні 
А установити контроль над морськими торговельними шляхами
Б перерозподілити території відповідно до інтересів нових національних держав
В забезпечити для себе визначальний політичний та економічний вплив у Європі
Г           утворити незалежну Українську державу

2. Позначте українську політичну силу, яка пропонувала дотримуватися у війні нейтральної позиції
А Українська національно-демократична партія
Б Товариство українських поступовців

В Русько-українська радикальна партія
Г Українська соціал-демократична робітнича партія

3. Уряди Австро-Угорщини та Німеччини планували використати у війні українське питання з метою
А досягнути порозуміння з Великою Британією та Францією
Б завоювати Османську імперію і встановити контроль над чорноморськими протоками
В ослабити Російську імперію та викорінити російський панславізм
Г протидіяти зміцнілому в Європі духу мілітаризму

4. Який вплив мали національні рухи недержавних народів на військово-політичні блоки, що існували у Європі на початку ХХ ст.?
А мотивували уряди союзних держав до тіснішої взаємодії
Б руйнували порозуміння між державами-союзницями
В викликали невдоволення існуючими домовленостями
Г не визначали політику урядів країн Антанти і Троїстого союзу

Погляд історика
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5. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями 1  2 3 4 
1 індустріальне суспільство
2 модернізація
3 емансипація
4 інтелігенція

А зміни в усіх сферах суспільного життя, що розривали з традиціями і були спрямовані в майбутнє
Б звільнення від будь-якої залежності, скасування обмежень (зокрема, за статевими чи соціальними ознаками), зрівняння у правах
В соціальна група, зайнята розумовою і творчою працею у сферах освіти, науки, мистецтва, а також в охороні здоров’я та інженерії
Г етап суспільного розвитку, коли більшість населення зайнята на заводах і фабриках, а промисловість є провідною сферою економіки
Д ситуація, коли мир підтримується завдяки нарощуванню озброєння, збільшенню чисельності армій, використанню у військових цілях науко-

вих і технічних досягнень

6. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями 1 2 3 4 

1 система «озброєного миру»
2 військово-політичний блок
3 українське питання
4 геополітика

А  проблема місця і ролі українців у внутрішній та зовнішній політиці держав, у складі яких перебували українські території, їхні політичні орі-
єнтації з метою досягнення національної єдності і створення національної держави

Б ситуація, коли мир підтримується завдяки нарощуванню озброєння, збільшенню чисельності армій, використанню у військових цілях науко-
вих і технічних досягнень

В союз держав, утворений на основі домовленостей та угод про спільні дії з метою вирішення політичних, військових і економічних питань    
Г  примусове переселення або вигнання окремих осіб чи народів з місць їхнього постійного проживання або з держави
Д визначення державних або національних політичних цілей відповідно до географічних чинників (розташування, величини території, кліма-

тичних умов, наявності/відсутності й обсягів природних ресурсів, густоти населення)

2 3 4 7. Установіть послідовність подій, які свідчили про загострення міжнародної напруги на початку ХХ ст.  1
А  перша марокканська криза
Б  італійсько-турецька війна
В  боснійська криза
Г  балканські війни

2 3 4 8. Установіть послідовність подій українського національного руху на початку ХХ ст.  1
А  публікація першого тому «Історії України-Руси» М. Грушевського
Б  створення в Лондоні Англо-українського комітету
В  початок виходу журналу «Украинская жизнь»
Г  створення Товариства українських поступовців

5  Туреччина
6  Велика Британія

9. Визначте держави, які утворили Антанту    

1  урбанізація та формування нових соціальних верств, зокрема інтелігенції
2  формування ремісництва й торгівлі як окремих галузей господарства
3  утвердження станово-корпоративного поділу суспільства й монархічних форм правління 
4  запровадження загального виборчого права, утворення політичних об’єднань
5  патріархальність, перевага «великої» сім’ї, збереження елітарності в освіті
6  індустріалізація та формування механізмів ринкової економіки
7  посилення аграрно-ремісничого характеру суспільства

7 Австро-Угорщина

10. Визначте компоненти модернізації    

1  Росія                         3  Франція             
2  Італія        4  Німеччина



Європа наприкінці XIX -- на початку XX ст.



УЗАГАЛЬНЕННЯ

			На	початку	ХХ	ст.	розвиток	Європи	і	світу	простував	до	масштабного	конфлікту.	Його	початок	і	перебіг	
визначила	система	військово-політичних	блоків	—	Антанти	і	Троїстого	союзу,	які	віддзеркалювали	
суперечності	 тогочасного	 світу.	 Йшлося	 про	 економічні,	 політичні	 і	 навіть	 світоглядні	 питання:	
боротьбу	 за	 природні	 ресурси,	 ринки	 збуту,	 володіння	 колоніями,	 нові	 технології,	 майбутній	
політичний	устрій.	Правлячі	кола	й	народи	країн	—	учасниць	військово-політичних	союзів	охоплював	
дух	мілітаризму.	Водночас	із	війною	пов'язували	свої	плани	народи,	які	перебували	у	складі	імперій	і	
прагнули	автономії	або	державності.	Серед	них	були	й	українці.	

Розрізаючи	

сонячний	

промінь.	

1886	р.

	 	 	Погляди	найвищого	керівництва	держав	Троїстого	союзу	та	Антанти	
на	місце	 українських	 територій	 у	майбутньому	 устрої	 Східної	 Європи	
були	неоднозначні.	Українці,	розділені	 імперськими	кордонами,	 у	цих	
планах	з'являлися	епізодично.	Головним	чином	це	залежало	від	напруги	
у	відносинах	між	Австро-Угорською	та	Німецькою	імперіями,	з	одного	
боку,	 і	 Російською	 імперією,	 з	 другого.	 Обидві	 сторони	 прагнули	
використати	 українські	 терени	 та	 їхнє	 населення	 для	 послаблення	
супротивника.		Якщо	в		полі	зору		австрійської		та		німецької		дипломатії	
та	 військового	 відомства	 перебувала	 Наддніпрянщина,	 то	 російська	
влада		зосереджувала		увагу	передусім	на	Галичині	й	Буковині.
	 	 	Усупереч	несприятливим	політичним	обставинам	на	зламі	ХІХ–ХХ	ст.	
суттєво	посилила	свій	вплив	ідея	національної	єдності	України,	тоді	ж	
було	сформульовано	політичну	програму	українського	самостійництва.	
Український	національний	рух	був	частиною	широких	модернізаційних	
процесів	—	комплексу	змін	під	час	переходу	від	традиційного	аграрного	
до	 сучасного	 індустріального	 та	 урбанізованого	 суспільства.	
Модернізація,	 яка	 зачіпала	 економіку,	 політику,	 соціальні	 відносини,	
суспільну	свідоміть,	а	також	повсякдення	мала	вирішальний	вплив	на	
ідентичність.	 Поступово	 вона	 робила	 українство	 впізнаваним	 у	 світі	
міжнародної	політики.



ЗАВДАННЯ	

ДЛЯ	

УЗАГАЛЬНЕННЯ

1.	 	 	 Упродовж	 «довгого»	 ХІХ	 ст.	 всі	 європейські	 народи	 і	 держави	 зазнали	модернізації.	 Так	 називають	
складну	 низку	 перетворень	 —	 перехід	 від	 традиційного	 аграрного	 до	 сучасного	 індустріального	 та	
урбанізованого	суспільства.	Як	стверджують	історики,	модернізація	не	є	сумою	досягнень	в	окремих	сферах,	
її	можна	уявити	як	ланцюг	взаємопов'язаних	перетворень.	Укладіть	такі	ланцюги,	узявши	до	уваги,	що	
пусковим	 механізмом	 змін	 у	 економіці	 стало	 запровадження	 нових	 технологій,	 у	 соціальній	 сфері	 —	
формування	підприємливої,	активної	людини,	у	політичній	—	виникнення		централізованих		держав,	
у	духовній	—	утвердження	світської	системи	цінностей	(наприклад:	запровадження	нових	технологій	→	
розподіл	праці	→	розвиток	ринку	товарів	та	ін.).

2.			Злам	ХІХ–ХХ	ст.	з	легкої	руки	французьких	літераторів	увійшов	в	історію	Європи	як	�in	de	siècle	(«кінець	
століття»)	 —	 час	 стрімкого	 загострення	 протиріч	 у	 всіх	 сферахлюдського	 життя.	 Для	 більшості	
європейських	країн,	де	існував	парламентаризм		і		багатопартійність,		це		був	пошук	дієвих	засобів	контролю	
за		суспільством,		врегулювання		політичних		конфліктів		мирними	засобами		(або		завдяки		реформам).	
У	країнах	з	абсолютистською	формою	правління	протиріччя	мали	гостріший	характер	і	були	пов'язані	з	
боротьбою	народів	цих	держав	за	демократичні	перетворення.	Для	колоніальних	і	залежних	країн	це	була	
національно-визвольна	боротьба,	що	поєднувалася	з	боротьбою	за	демократичні	права	та	свободи.	Опишіть	
злам	ХІХ–ХХ	ст.	через	суперечності,	уклавши	їх	у	пари	(наприклад:	імперії	↔	нації,	реформи	↔	революції).	

3.	 	 На	 початку	 ХХ	 ст.	 європейські	 суспільства	 жили	 в	 умовах	 різних	 криз,	 конфліктів	 і	 зіткнень,	 які	
породжували	широкий	діапазон	настроїв	—	від	ейфорії	перед	очікуваним	і	надій	про	майбутній	кращий	
світ	до	фаталізму,	зневіри	й	декадентства.	Відповідним	був	і	спектр	політичних	сил	та	громадських	рухів,	
кожен	 з	 яких	 по-своєму	 бачив	 майбутнє	 світу.	 До	 творення	 образів	 майбутнього	 докладали	 зусилля	 й	
історики,	які	впродовж	ХІХ	ст.,	спираючись	на	уявлення	з	епохи	Просвітництва,	дедалі	частіше	вдавалися	до	
історичного	 прогнозування.	 У	 політичному	 просторі	 було	 передчуття	 великих	 потрясінь.	 Уявіть	 себе	
мешканцем	України	початку	ХХ	ст.	Які	суспільні	настрої	(рухи,	ідеології,	партії)	захопили	б	Вас	у	той	час?	
Опишіть	в	есе	своє	бачення	України	і	світу	початку	ХХ	ст.		та		спрогнозуйте		хід		історії.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

З

I

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

О
Îêóïàöіéíèé ðåæèì — ðåæèì, óñòàíîâëåíèé óðÿäîì äåðæàâè, âіéñüêà 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

С
Ñàìîñòіéíèêè — óçàãàëüíåíà íàçâà ïðèõèëüíèêіâ іäåї äåðæàâíîãî 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



Т
Òàáіð äëÿ  іíòåðíîâàíèõ  (êîíöåíòðàöіéíèé  òàáіð)— ñïåöіàëüíî 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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


	Пустая страница
	Пустая страница
	9.pdf
	Пустая страница

	9.pdf
	Пустая страница

	9.pdf
	Пустая страница

	9.pdf
	Пустая страница


	p9-map_vstup-pic1: 
	1: 
	2: 

	p_MnuB: 
	p_Mnu: 
	p_Cnt: 
	p_Dic: 
	p_Back: 
	p_Exit: 
	p_Home: 
	p12_1: [...]
	p12_2: [...]
	p12_3: [...]
	p12_4: [...]
	p13_5: 
	1: [...]
	2: [...]
	3: [...]
	4: [...]

	p13_6: 
	1: [...]
	2: [...]
	3: [...]
	4: [...]

	p13_7: 
	1: [...]
	2: [...]
	3: [...]
	4: [...]

	p13_8: 
	1: [...]
	2: [...]
	3: [...]
	4: [...]

	p13_9: 
	1: [...]
	2: [...]
	3: [...]

	p13_10: 
	1: [...]
	2: [...]
	3: [...]

	p15_Map: 
	1: 
	1: 
	2: 

	3: 
	1: 
	2: 

	4: 
	1: 
	2: 

	5: 
	1: 
	2: 

	2: 
	1: 
	2: 

	6: 
	1: 
	2: 


	s_TPass: 777
	p_TMnuB: 
	s_ETPassP: Уведіть пароль:
	s_ETPass: 
	s_NTPass1: 
	s_NTPass2: 
	s_TEmail: 1@1.2.3
	s_UserN: Пєтя Іванов
	p_T1: Користувач (учень) :E-mail учителя :Новий пароль :(уведіть двічі)       
	p_OK: 
	p_CntS: 
	V-1-1: 
	p4_1: 
	1: 
	2: 

	p12-selanu-new-pic1: 
	1: 
	2: 

	p12-selanu-new-pic2: 
	1: 
	2: 

	V-1-2: 
	p_DicS: 
	p_Key: 


