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Шановні десятикласники!

Вашій увазі пропонується підручник всесвітньої історії, що охоплює 
новий період розвитку світової цивілізації – від початку ХХ ст. до 1920-х рр. 
Упродовж навчального року ви ознайомитесь з основними тенденціями 
розвитку країн Європи, Америки, Азії і Африки у добу завершення фор-
мування індустріального суспільства, з причинами і наслідками жахли-
вої для людства Першої світової війни, останньою революційною кризою 
в Європі, включаючи Жовтневу революцію 1917 р. в Росії та формуванням 
нової системи міждержавних відносин у повоєнні часи. 

Початок ХХ ст. характеризувався суттєвими територіально-держав ни-
ми змінами, що позначилися на долі великих імперій та їх колоній. Зрос-
тання національної самосвідомості, зумовлене соціально-економіч ними 
чинниками, суттєво вплинуло на колишні могутні світові держави. Вна-
слідок світової війни розпалися багатонаціональні імперії і звільнені на-
роди Східної Європи стали на шлях самостійного державного творення.

Головне завдання підручника – ознайомити вас з найбільш важливи-
ми подіями і явищами в історії країн світу на початку ХХ ст. Проте, 
будь-який текст може бути цікавим і корисним лише тоді, коли ми аналі-
зуємо отриману інформацію, маємо можливість сформулювати та висло-
вити власну точку зору на перебіг подій, підтвердивши її необхідною ар-
гументацією. 

Допомогти у цьому покликані наведені у підручнику уривки з доку-
ментів, ілюстрації, питання і завдання в кожному параграфі та розділі. 
Більша частина питань має аналітичний характер і вимагатиме від вас не 
тільки простої оповіді про історичні події та діяльність людей, але й твор-
чої роботи з матеріалами підручника. Автори щиро радять вам не боятися 
помилок, відповідаючи на запитання і виконуючи навчальні завдання. 
Роздуми, дискусії з однокласниками, консультації із вчителем заради по-
шуку відповіді інколи бувають важливішими, ніж сама отримана відпо-
відь на запитання.

Вивчаючи матеріали підручника, зокрема документальні свідчення, 
статистичні дані, таблиці й діаграми, особливо уважно ставтеся до порів-
няння основних шляхів історичного розвитку окремих країн та регіонів 
світу в різноманітних сферах суспільного життя. Доречним буде і співвід-
ношення реальних подій, що відбулись у світовій історії упродовж пер-
шої чверті ХХ ст., і розгляд можливих альтернативних варіантів розвит-
ку країн і народів.

Не менш важливим буде і співставлення ситуації у провідних країнах 
світу із станом справ в Україні. 

Для зручності в підручнику подано і низку додаткових матеріалів – 
хронологічні таблиці й термінологічний словник. В останньому містять-
ся поняття, важливі для розуміння і засвоєння кожної навчальної теми. 
Причому кожне з наведених понять має розширити ваш словниковий за-
пас, набутий під час вивчення історії у попередніх класах. 



4

 визначати основні риси індустріального 
суспільства;

 характеризувати та порівнювати стано-
вище різних країн світу на початку ХХ ст.;

 правильно застосовувати та пояснюва-
ти на прикладах поняття «індустріальна 
цивілізація», «урбанізація»;

 формулювати висновки про здобутки про-
відних країн світу в добу індустріального 
суспільства;

 характеризувати демографічний портрет 
людства.

Після 
вивчення 
матеріалу 
учень 
зможе:

ССвіт на початку 
 ХХ століття
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Початок ХХ ст. знаменувався завершенням формування індустріаль-
ного суспільства у провідних державах світу, остаточним оформленням 
величезних колоніальних імперій із перетворенням більшості країн Азії і 
Африки у колонії і напівколонії. У 1900 р. на частку лідерів індустріаль-
ного розвитку – США, Німеччини, Великої Британії і Франції – припада-
ло понад дві третини світового промислового виробництва, що й забезпе-
чило їм панівні позиції у світовій економіці і політиці.

Натомість у Російській імперії частка промислового виробництва ста-
новила лише 40 % загального обсягу вироблюваної продукції. Причому 
майже в усіх країнах європейського континенту, Північній і Південній 
Америці, в Японії вже у ці часи з’явилися зародки таких важливих здо-
бутків індустріального суспільства, як громадянське рівноправ’я, демо-
кратія у політичному житті, реалізація і юридичний захист основних 
громадянських прав і свобод. 

Після революції 1905–1907 рр. на шлях парламентаризму стала Росія, 
а повоєнні революційні події у Європі поклали край існуванню Німецької 
та Австро-Угорської імперій. Внаслідок Листопадової 1918 р. революції в 
Німеччині виникла демократична Веймарська республіка, на уламках 
імперії Габсбургів було утворено низку нових національних держав у 
Центральній і Східній Європі. 

Буремна і складна доля чекала народи Російської імперії. Звільнені 
після падіння імперії Романових у лютому 1917 р., вони пережили нову 
революцію, тривалу громадянську війну і врешті опинилися у складі 
спільного федеративного утворення – Радянського Союзу (СРСР), засно-
ваного у 1922 р. 



6

 К
ра

їн
и

 с
ві

т
у 

н
а 

п
оч

ат
к

у 
Х

Х
 с

т
.



7

Індустріальне суспільство. 
Нові явища у економічному 
і соціальному житті
З курсу всесвітньої історії, що вивчався у 9-му класі, 
пригадайте, коли і за яких обставин почався процес 
формування індустріального суспільства. Які зміни у 
соціально-економічному житті розвинутих країн світу 
відбулися в останній третині ХІХ ст.?

Формування основних економічних ознак індустріального суспіль-
ства. Процес формування індустріального суспільства (стадії, на якій за-
раз пере буває більшість країн світу) тривав понад півтора століття. Його 
ствердження супроводжувалося ліквідацією феодально-абсолютистських 
установ, знищенням станової нерівності і спадкових привілеїв дворян-
ства, проголошенням громадянського рівноправ’я і поступовим обмежен-
ням соціальної нерівності. Проте, ключову роль у його розвитку відігра-
вали економічні чинники – випереджаюче зростання промисловості, 
впровадження виробництва нових технічних засобів і джерел енергії. 
Саме ці процеси зумовили докорінні зрушення у соціальній структурі 
суспільства і справили вирішальний вплив на еволюцію громадсько-
політичного життя.

Формування основних економічних ознак індустріального суспільства 
у провідних європейських країнах і США завершується в основному на 
початку ХХ ст. Підґрунтя структурних зрушень у господарстві і якісних 
змін у формах виробництва було закладене у ході здійснення промислового 
перевороту і наступної індустріалізації економіки.

Промисловий переворот та індустріалізація – явища, в принципі, одно-
планові, але не тотожні. Промисловий переворот становив собою перехід 
від мануфактури до фабрично-заводської системи машинного виробниц-
тва. Звичайно він зводився до витіснення машинною індустрією поперед-
ніх форм виробництва і вважався завершеним, коли фабрично-заводська 
промисловість ставала домінуючою у більшості галузей промисловості.

У свою чергу індустріалізація становила собою процес подальшого ви-
переджаючого зростання машинної промисловості і створення на цій основі 
індустріальної структури господарства. Із завершенням індустріалізації 
досягалася перевага промисловості над сільським господарством, а згодом 
і важкої індустрії над галузями легкої промисловості. 

До початку промислової революції країни світу відрізнялися одна від 
одної політичним устроєм, соціальною структурою, духовними цінностями 
тощо. В економіці особливої різниці між ними не було, оскільки основою 
всіх форм виробництва в аграрному суспільстві були примітивна техніка і 
технології. З переходом до машинної індустрії справи різко змінилися. Ре-
зультати промислового перевороту мали непересічні наслідки для долі 
провідних країн світу, значно прискоривши їх соціально-економічний, а, 
врешті, і політико-правовий розвиток.

Так, Англія, що першою стала на шлях промислового перевороту, в се-
редині ХІХ ст. посіла провідне становище у світовому господарстві, ви-
робляючи понад половину всієї промислової продукції світу. Згодом у 

§1

1
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У цьому колажі використано чимало предметів побуту, характерних для кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст.: від друкарської машинки до телеграфного апарата. 
Спробуйте назвати якомога більшу кількість з них. Які з цих предметів ви-
користовуються й до сьогодні? Які зміни відбулися в них? 
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країні було сформовано індустріальну структуру господарства і Велика 
Британія першою в Європі перетворилась із аграрної на індустріальну 
державу.

Особливості розвитку світового господарства наприкінці ХІХ ст. 
В останній третині ХІХ ст. у світовому господарстві відбулися чергові 
зміни. Завершивши промисловий переворот і захистивши внутрішні 
ринки протекціоністськими митами, значних успіхів у індустріалізації 
економіки досягли Німеччина і США. У 1871–1913 рр. обсяг промисло-
вого виробництва США зріс у 9 разів, Німеччини – у 6, Франції – 
у 3 рази, а Англії – лише у 2,2 раза. Внаслідок цього частка США у світо-
вому промисловому виробництві збільшилась з 23 % у 1870 р. до 36 % 
у 1913 р., а Німеччини, відповідно, з 13 до 16 %. Разом із Францією 
(6 %), Англією (10 %), Росією (4 %) ці країни напередодні Першої світо-
вої війни виробляли майже три чверті промислової продукції світу. 

Сполучені Штати й Німеччина стали наступними за Англією країна-
ми, де сформувалась індустріальна структура економіки. Так у США 
вартість промислової продукції, виробленої у 1900 р., утричі перевищу-
вала вартість продукції сільського господарства. В Німеччині у цей же 
час частка населення країни, зайнята в промисловості, становила 42,5 % 
проти 28,5 % зайнятих у сільському господарстві. Значно просунулася 
вперед на шляху формування індустріальної структури економіки Фран-
ція. Проте на початок століття частка населення, зайнята у промисло-
вості, становила лише 36 %, а в аграрному секторі – 40 %. 

Завершення промислового перевороту в Росії наприкінці ХІХ ст. ство-
рило сприятливі умови для подальшого індустріального зростання розви-

2

 Емблеми тогочасних страхових товариств 

Отримайте з додаткових джерел відомості про діяльність цих установ та 
їхню подальшу долю.



10

нутих регіонів імперії. За темпами розвитку промисловості Росія випе-
реджала Англію, Францію, а у 90-х роках – навіть Німеччину і США. 
Проте швидкість цього процесу була відносною. Низький стартовий рі-
вень та залишки феодальних відносин не дозволили Росії змінити свої 
позиції у світовому виробництві й піднятися вище традиційного 5 місця. 
У 1871–1913 рр. її частка у світовій обробній промисловості збільшилась 
лише з 3,7 до 5,5 %. У загальному ж обсязі промислового виробництва 
частка Росії лише трохи перевищувала 4 %. 

Отже, на початок ХХ ст. основна економічна ознака індустріального 
суспільства – індустріальна структура господарства – у закінченому ви-
гляді була властива лише США, Німеччині і Великій Британії. В інших 
розвинених країнах індустріалізація була ще далекою від завершення. 

Зростання обсягів промислового виробництва супроводжувалось кон-
центрацією виробництва і централізацією капіталу на дедалі меншій 
кількості великих заводів і фабрик. Цей процес вплинув на еволюцію 
форм капіталістичної власності і зумовив появу нових типів підприєм-
ницької діяльності. Одноосібні володіння (що належали одній людині) 
поступово витіснялися партнерствами (господарськими товариствами) і 
акціонерними компаніями (корпораціями). 

Купуючи акції і вкладаючи таким чином вільні кошти в корпорації, 
дрібні власники не брали безпосередньої участі у їх роботі, несли обмеже-
ну відповідальність по боргах компаній, що стимулювало їх інвестиції у 
ризиковані, але прибуткові комерційні проекти. Фінансування компанія-
ми промислового виробництва, будівництво залізниць за рахунок прода-
жу населенню своїх акцій створювали практично необмежені можли-

 Пригадайте, що вам відомо про акціонерні товариства. З допомогою до-
даткових джерел проведіть паралель між акціонерними товариствами пе-
ріоду початку минулого століття і теперішніми. Що в них є спільного, що 
відмінного? 
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вості для їх зростання. Так, у Франції на початку ХХ ст. нараховувалось 
6,3 тис. акціонерних товариств і їх кількість щорічно збільшувалась на 
600–700 компаній.

Монополізація економіки на початку ХХ ст. Корпоратизація 
(акціо нування) провідних галузей економіки стала однією з найприк-
метніших рис господарського життя провідних країн світу на початку 
століття. У США у 1914 р. корпорації становили 28 % всіх підприємств і 
виробляли понад 80 % промислової продукції.

Гостра конкурентна боротьба, що посилювалась у часи частих еконо-
мічних криз, призводила до розорення не тільки дрібних підприємців, а й 
власників середніх і навіть великих фірм. Їх майно, як правило, переходи-
ло до рук переможців, і, у підсумку, на ринку залишалось лише декілька 
найбільших і наймогутніших компаній, яким легко було домовитись між 
собою. З метою уникнення зайвих витрат на конкуренцію і рекламу своїх 
товарів вони почали укладати міжкорпоративні угоди, утворювати союзи, 
що дозволяло встановлювати повний монопольний контроль над ринком.

Найпростішими і найпоширенішими серед цих об’єднань були карте-
лі. Так, у Німеччині в 1900 р. було зареєстровано 300 картельних угод, а 
в 1914 р. – 600. Картельна угода залишала її учасникам виробничу і 
фінансово-комерційну самостійність, встановлюючи спільні для них ціни 
на товари, квоти виробництва і розмежовуючи ринки збуту. Більшість із 
картелів були нетривкими і часто розпадалися внаслідок криз і протиріч 
між учасниками. 

Більш ефективними і тривкими формами об’єднань підприємців ви-
явилися синдикати. Зберігаючи юридичну і виробничу незалежність, їх 
учасники позбувались комерційної самостійності, оскільки для зручності 
продаж їх продукції здійснювався спільною, спеціально утвореною для 
цього компанією. Знаменитий Рейн-Вестфальський вугільний синдикат, 
утворений наприкінці ХІХ ст., у 1910 р. контролював 95 % вуглевидобут-
ку в Рурському басейні і монополізував понад половину вугільного ринку 
Німецької імперії. Відомі російські синдикати «Продамет», «Продаруд», 
«Продвагон» і «Продпаровоз» контролювали від 60 % до 90 % збуту мета-
лу і продукції транспортного машинобудування імперії. 

Розвиткові міжкорпоративних зв’язків сприяло поширення «системи 
участі», за якої певна компанія, крім власних активів, володіла ще й 
частками майна інших фірм. Наприкінці ХІХ ст. у США виникають хол-
дингові компанії, яким, як «материнським», дозволялося володіти част-
ками капіталу однієї чи декількох «дочірніх» фірм. Останні, у свою чергу, 
могли засновувати «внучаті» компанії і т. д. Іноді розгалужена система 
холдингів від «материнської» компанії до її «нащадків» могла складати-
ся з 5–7 ярусів.

Зручність «системи участі» для встановлення фінансового контролю 
над формально незалежними компаніями зумовила її використання в 
американських трестах і концернах. Так, нафтовий трест Дж. Рокфеллера, 
який утворився за рахунок поглинення 14 компаній, контролював додат-
ково ще 26 корпорацій з видобутку і переробки нафти. 

Антитрестівський закон Шермана, прийнятий у США у 1890 р., не 
зупинив зростання корпорацій і поширення монопольних об’єднань. 
Трести реорганізовувались шляхом виділення юридично самостійних, 

3
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але фінансово залежних колишніх власників «дочірніх» компаній, а сам 
термін «трест» поступився назвам «холдингова компанія» та «велика 
корпорація». Розгалужена система «дочірніх» компаній, пов’язаних з 
«материнською» фінансовими зв’язками, дозволяла підприємцям у той 
час обходити антимонопольне законодавство. 

На початку ХХ ст. у розвинутих європейських країнах набули поши-
рення концерни – об’єднання різногалузевих підприємств, підпорядкова-
них єдиному фінансовому центру. Так, провідну роль у військовій про-
мисловості Великої Британії відігравав концерн «Віккерс і Армстронг», а 
в німецькій збройній промисловості панівні позиції належали концерну 
гарматного короля Круппа.

Активну роль в утворенні великих акціонерних компаній і розвитку 
зв’язків між ними відігравали банки, що самі перетворювалися на могутні 
корпорації. Вони не лише заохочували пільговими кредитами утворення 
великих корпорацій, але й виступали центральними конторами концернів 
і холдингів.

Розвиток міжкорпораційних зв’язків банків, промислових, транспорт-
них, страхових компаній зумовив появу на початку ХХ ст. у США фі-
нансово-промислових груп. До найбільших із них належали банкірський 
«Дім Дж. Моргана» і група Рокфеллера, які контролювали 56 % акціонер-
ного капіталу країни і зосередили у своїх руках керівні посади у 112 «ве-
ликих корпораціях». Група Дж. Рокфеллера сформувалася на базі нафто-
вої компанії, прибутки від якої через спеціально створений банк вклада-
лись у десятки гірничодобувних, газових і електротехнічних підприємств. 
Натомість «Дім Дж. Моргана» склався навколо банків, що фінансували 
промисловість через систему холдингових компаній. На початку ХХ ст. 
група Моргана контролювала «Американську сталеву корпорацію», 
«Дженерал Електрик», «Міжнародну телефонну і телеграфну компанію». 

Поглиблення міжкорпораційних зв’язків, монополізація ринку і утво-
рення фінансово-промислових груп стали найприкметнішими ознаками 
економіки індустріального суспільства на початку ХХ ст. Такою ж харак-
терною його рисою було розширення і урізноманітнення господарських 

 «Капітани бізнесу» – Дж. Морган (посередині) і Дж. Рокфеллер
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зв’язків між країнами світу, поступовий розвиток економічної інтеграції 
і утворення системи світового господарства. Переважного значення на-
буває не подальший розвиток торгівлі, а зовнішнє інвестування. Вивіз 
капіталу із розвинутих країн починає здійснюватись у фінансовій і ви-
робничій формах. Об’єктами капіталовкладень ставали не лише колонії і 
економічно відсталі країни, але й розвинуті держави (такі як США, де 
існував сприятливий режим для іноземних інвестицій).

В останній третині ХІХ ст. щорічні зовнішні інвестиції Англії збіль-
шилися у 5 разів. У 1913 р. їх загальна вартість становила 4 млрд ф. ст., 
а щорічні прибутки від закордонних капіталовкладень (90–100 млн 
ф. ст.) вп’ятеро перевищували доходи від зовнішньої торгівлі. На відмі-
ну від Англії, що розміщувала вільні кошти у своїх колоніях, зовнішні 
інвестиції Франції спрямовувались переважно в Європу. Причому, як 
правило, у формі державних позик. У 1900–1909 рр. щорічний вивіз 
французького капіталу досяг 1,4 млрд франків, збільшившись порівняно 
з попереднім десятиліттям удвічі.

Вивіз капіталу у виробничій формі, що здійснювався провідними 
західноєвропейськими компаніями, зумовив їх перетворення на транс-
національні корпорації (ТНК). Типовими ТНК на початку ХХ ст. були 
відомі німецькі концерни АЕГ, «Сіменс-Шуккерт», «Сіменс-Гальске» та 
англійський «Вестінгауз», яким, зокрема, як дочірній філії, належали 
майже всі електротехнічні підприємства Росії.

Зростаючі обсяги зовнішніх інвестицій і міжнародна торгівля зміцню-
вали економічні зв’язки між країнами та цілими регіонами, сприяли 
формуванню світового господарства. Одночасно найбільші промислові 
об’єднання виявили прагнення до монополізації світового ринку. Свід-
ченням цього стала знаменита угода, укладена у 1907 р. американською 
компанією «Дженерал Електрик» і німецькою АЕГ, про поділ світового 
ринку електротехнічного устаткування.

На початок ХХ ст. одночасно з економічним завершується і терито-
ріальний поділ світу між розвинутими державами Європи і США, оста-
точно економічно і політично оформлюються колоніальні імперії. Для 
становлення сучасної промисловості і сільського господарства, однак, це 
мало важливе значення, оскільки сприяло спеціалізації країн і регіонів 
у виробництві конкретних товарів і послуг. 

Економічний розвиток впливав на еволюцію соціальної структури 
більшості країн світу. Посилилася міграція населення працездатного 
віку. Збільшувалась кількість найманих робітників, зайнятих як у 
промисловому виробництві, так і в сільському господарстві. Відтік із 
аграрної місцевості у міста великої кількості колишніх селян сприяв 
зростанню чисельності робітничого класу. Внаслідок впровадження со-
ціального законодавства у провідних державах світу, усвідомленого 
піклування підприємців про збереження кадрових працівників посту-
пово підвищується рівень життя кваліфікованих робітників, зростає 
ступінь їх соціальної забезпеченості. Проте у молодих капіталістичних 
країнах, зокрема Росії, де ринок праці лише був відчутний і формувався 
надлишок робочих рук, більшість найманих робітників були абсолютно 
соціально незахищеними і зберігали всі ознаки класичного пролетаріату. 

Посилюється значущість середніх верств, до яких входили службовці, 
інтелігенція, професійні військові. Одночасно скорочується частка спад-
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кової аристократії, хоча вона і продовжувала зберігати важливі позиції 
в системі врядування і державної бюрократії (чиновники і службовці 
державного апарату). Посилення диференціації (різниці) економічного і 
соціального становища людей впливало на політичні умови життя та ідео-
логічні настрої у суспільстві.

1. 

1. Назвіть нові явища в економічному житті розвинутих держав Європи і 
США. Поміркуйте, які чинники зумовили їх виникнення.

2. Подумайте, які обставини сприяли розвитку міжкорпораційних зв’язків 
між великими промисловими і фінансовими компаніями, встановленню 
ними монопольного контролю над цілими галузями виробництва товарів 
і послуг.

3. Поясніть значення термінів: «картель», «синдикат», «трест», «холдингова 
компанія», «концерн», «фінансово-промислова група».

4. Спробуйте відповісти на питання, чому вивезення вільних коштів за межі 
країни в провідних державах світу стало переважати обсяги зовнішньої 
торгівлі. 

5. Яким чином нові явища в економіці вплинули на зміни в соціальній 
струк турі суспільства? Які соціальні групи втрачали свій вплив у нових 
економічних умовах, а які здобували? 

Російська вчений-методист Л. Алексашкіна 
про розвиток компанії Г. Форда

[1896 р.] Г. Форд випробував свій перший автомобіль, 
виготовлений у майстерні, який, за його визнанням, «нагадував селянський ві-
зок». 1903 р. вже було засноване «Товарист во автомобілів Форда», а 1906 р. 
побудоване перше триповерхове заводське приміщення.

До початку Першої світової війни підприєм ства Форда перетворилися на 
своєрідну імперію з філіями в Англії, Австралії та інших краї нах, де вироблялося 
248 тис. автомобілів на рік.

З розповіді робітника автомобільного заводу Г. Форда

Це найнудніша робота у світі... У ній немає ніяких змін, вона нас виснажує. 
Вона викликає в нас сильну стомленість. Вона уповільнює наші думки. Тут не 
потрібно думати... Ви просто робите це й робите. Ви це витримуєте заради 
грошей. Ось за що нам платять – за те, щоб ми терпіли нудність цього... Форд 
бачить вас скоріше як механізм, ніж людину. 

Прочитайте обидва документи. Які позитивні, і які негативні наслідки мало 
впровадження поточного виробництва і конвейєрного збирання?

Еволюція політичної системи 
та ідеології суспільства
Поміркуйте, чому характерною рисою політики урядів 
і держав на початку ХХ ст. стає реформізм. До яких 
наслідків привело б збереження застарілих принципів 
внут рішньої політики?

§2
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Демократизація форм правління. На початок ХХ ст. більшість роз-
винутих країн світу, за винятком Російської імперії, вже були консти-
туційними монархіями. Республіканська форма правління серед вели-
ких держав ствердилася лише у Франції і США. Старі, напівфеодальні 
інститути політичної влади поступово втрачали авторитет, оскільки не 
відповідали новим умовам економічного і соціального розвитку капіта-
лістичних (вільно ринкових) країн і народів. У країнах з монархічною 
формою правління велася боротьба за обмеження прав монарха, органів 
представництва вищого дворянства (палати лордів, перів тощо), скасу-
вання цензових обмежень на виборах і більш широку участь нижчих і 
середніх верств у представницьких органах влади – парламентах.

У державах з республіканським ладом основна боротьба велася за 
пропорційне представництво нових соціальних верств у парламентах та 
розширення місцевого самоврядування. І у першому, і у другому випадках 
мова йшла про розширення ролі виборних органів влади у політичному 
житті. Ці обставини сприяли активізації процесу становлення політичних 
партій – організаційно оформлених об’єднань громадян, що виступали за 
здійснення певних політичних програм. У провідних державах світу по-
ступово формувалась партійно-політична система державної влади.

Характерною рисою політики урядів і держав на початку ХХ ст. стає 
реформізм – орієнтація на проведення соціально-політичних і еконо-
мічних реформ, здатних вирішити найбільш важливі проблеми внутріш-
нього життя суспільства. Особливе значення надавалось розширенню 
прав і повноважень виборних органів влади (парламентів, муніципаліте-
тів), більш широкій участі у політичному житті тих соціальних верств, 
які раніше позбавлялись можливості обиратися до представницьких 
структур (різночинна інтелігенція і наймані робітники). Реформи, що 
проводились у розвинутих державах Європи і США, торкнулися системи 
соціального забезпечення, трудових відносин, освіти і охорони здоров’я 
й навіть навколишнього середовища. 

1

 Тогочасна карикатура: ірландець і німець крадуть ящик для голосування 
Що, на вашу думку, має означати ця карикатура? Свою точку зору обґрунтуйте.
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Поступово відбувається професіоналізація політичної діяльності, пе-
ретворення роботи депутата парламенту, члена муніципалітету у постій-
ну оплачувану професію. 

Завершується формування основних ідеологічних напрямків суспіль-
ного розвитку, підґрунтя яких закладалося у ХІХ ст. Головними серед 
них (не дивлячись на специфічні умови у тих чи інших країнах) стали ідеї 
лібералізму, консерватизму і різноманітних форм соціал-демократизму. 
Представники лібералізму виступали за обмеження регулюючої ролі дер-
жави в економіці та ролі дворянських установ, розширення демократич-
них прав і свобод людини і більш широку участь населення у вирішенні 
важливих соціально-політичних і економічних питань життя країн. 

Консерватори були прибічниками сильних позицій держави у політиці 
та економіці, виступали за збереження тією чи іншою мірою станових ін-
ститутів, обмеження участі нижчих верств населення в діяльності пред-
ставницьких установ.

Соціально-демократична течія відрізнялася неоднорідністю. Про-
грами радикально налаштованих соціалістичних і соціал-демократич-
них партій, як і раніше, базувалися переважно на марксистських ідеях. 
Проте одночасно широкого поширення на початку ХХ ст. набувають й 
реформістські погляди, дедалі популярнішою стає ідея ревізії (перегля-
ду) теорії К. Маркса. Реформісти заперечували доцільність революцій-
ної боротьби робітничого класу, обґрунтовували необхідність участі со-
ціалістів у роботі буржуазних парламентів і урядів з метою захисту сво-
їх виборців, перетворення соціал-демократичних партій на легальні, 
реформістські організації. Ідеї революційного соціалізму залишалися 
популярними лише у порівняно відсталій Росії. В розвинутих країнах 
Європи соціал-демократичними партіями на початок століття керували 
реформісти. 

1. Охарактеризуйте основні зміни у політичному житті країн. Якими чин-
никами вони були викликані?

2. Поміркуйте, чому старі форми правління не влаштовували суспільство 
європейських країн.

3. Чому, на вашу думку, характерною рисою політики урядів і держав на 
початку ХХ ст. стає реформізм?

4. Подумайте, до яких наслідків привела б штучна консервація застарілих 
політичних режимів, основи яких склалися ще у добу Середньовіччя.

5. Згадайте з історії попереднього періоду, коли і хто з німецьких соціал-
демократів першим підняв питання про застарілість революційної теорії 
Маркса і доцільність її заміни реформізмом. 

6. Охарактеризуйте основні ідеологічні напрямки суспільного розвитку на 
початку ХХ ст. Заповніть таблицю:

Напрямки в ідеології Мета Очікувані результати

 



17

Із виступу сенатора Р. Лафоллета 

на виборчому мітингу в Філадельфії, США

У кожній більш чи менш важливій галузі ви робництва 
панують концерни, вони контролю ють ринок сировини та готівки, вони в ши-
роких масштабах диктують ціни на все, що продається й купується: на ялови-
чину, цукор, вовну, вугіл ля, нафту, мідь, цинк, сталь та залізо, на сільсь ко-
господарський інвентар, на гас, електрику, продукти харчування. Всюди 
панують моно полії. І ось природний результат: продукція стала гірша, а ціни 
вищі... збереження панування монополій означає кінець демократії.

Як політик-реформіст, один із засновників прогресистського руху в 
США, охарактеризував наслідки панування монополій в економічному 
житті країни?

Зарплата, робочий час і вартість життя у країнах Європи 
та США на початку XX ст.

Країни

Оплата праці Стаття бюджету

Робочий час
(тиждень)

Щотижнева 
плата

Квартплата і вартість 
продовольства

 Англія 100 100 100

 Німеччина 111 83 119

 Франція 117 75 114

 США 96 230 152

 Росія 129 41 184

Порівняйте рівень життя трудящих у провідних країнах світу на початку ХХ ст.

Памфлет англійських ліберал-юніоністів на політичні погляди 
соціалістів (1908 р.)

Соціалізм означає кінець свободі – соціалісти зроблять з кожної людини ма-
ріонетку і раба соціалістичного божества – держави. Всі люди стануть інстру-
ментами для використання в державних цілях, час, умови і місце роботи визна-
чатимуться державою, а її результати віднімуть у них для задоволення потреб 
держави.

Соціалізм відніме у кожної людини його будинок і його речі. При соціалізмі 
жодна людина не повинна володіти нічим, все повинно належати державі. Всі 
заощадження, нагромаджені за роки наполегливої праці, будуть відібрані і до-
дані до загальних фондів.

Соціалізм зруйнує сімейне життя, і всі ці милі дрібниці, які надають будинку 
англійця неповторну чарівність і роблять його зразком для всього світу, будуть 
відібрані.

Які недоліки у політичних прагненнях соціалістів визначало консервативне 
угруповання англійських лібералів? Чи мала їх критика рацію?
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 називати зміни в повсякденному житті 
населення провідних країн світу, показу-
вати на карті території, на яких відбу-
вався економічний, технічний та інтелек-
туальний прогрес;

 характеризувати і порівнювати спільні 
і відмінні риси державного устрою та по-
літичного життя розвинутих країн, панів-
ні політичні та суспільні рухи, діяльність 
основних політичних партій провідних 
країн світу;

 правильно застосовувати та пояснюва-
ти на прикладах поняття «технічний 
та інтелектуальний прогрес», «державне 
регулювання соціально-економічних про-
цесів»;

 визначати та обґрунтовувати основ ні 
тенденції політичного, соціально-еконо-
мічного розвитку провідних країн сві-
ту (США, Великої Британії, Німеччини, 
Франції, Росії, Австро-Угорщини, Італії) 
на початку ХХ ст.;

  формулювати висновки про передумови 
та причини змін у політичному житті про-
відних країн світу, розгортання, активіза-
цію суспільно-політичних рухів.

Після 
вивчення 
матеріалу
теми учень 
зможе:

ППромислово розвинуті 
 країни світу 
 на початку ХХ століття
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Сполучені Штати 
Америки
Пригадайте, які наслідки для економічного і соціально-
політичного розвитку США мала перемога Півночі у 
громадянській війні 1861–1865 рр. У чому полягала суть 
«доктрини Монро»?

Піднесення економіки США. Технічний прогрес у промисловості й 
сільському господарстві. Досягнення світової першості. Кінець XIX – 
початок XX ст. характеризувалися небувалим зростанням американської 
економіки. У 1871–1913 рр. національний доход США збільшився в 5 ра-
зів, а національне багатство країни – у 7. Особливо швидкими темпами 
зростало промислове виробництво: за цей період воно збільшилося в 9 ра-
зів. У 1913 р. США виробляли понад третину світової промислової про-
дукції, залишивши далеко позаду інші індустріальні країни.

Перемога промислової Півночі у громадянській війні, ліквідація ра-
бовласницьких латифундій і прийнятий 1862 р. гомстед-акт відкрили 
шлях для ринкового освоєння південних штатів і земель Заходу. У США 
було створено такі сприятливі умови для підприємництва, яких не знала 
жодна західноєвропейська країна.

Важливу роль в індустріалізації відіграв потік іммігрантів. За останні 
30 років XIX ст. до США прибуло 14 млн переселенців, в основному з 
Італії, Ірландії та східноєвропейських країн. Здебільшого це були сміли-
ві, енергійні, заповзятливі люди, серед яких було чимало кваліфікова-
них фахівців. Нестачу робочої сили підприємці прагнули компенсувати 
раціо налізацією виробництва і не шкодували коштів на наукові дослі-
дження. За кількістю винаходів, розробкою нових видів техніки і тех-
нологій США посідали перше місце у світі. Заводи і фабрики країни 
оснащувалися найсучаснішим устаткуванням.

Економічне зростання забезпечувалося також сприятливою економіч-
ною політикою держави. Промисловість США була добре захищена від 
конкуренції імпортних товарів високими митами. Протекціонізм поєд-
нався із залученням іноземних інвестицій, і на початку XX ст. вони 
склали в США 3,4 млрд доларів. Для американської економіки була 

§3

1



20

вигідна і та обставина, що країна знаходилася на значній віддалі від 
своїх європейських конкурентів, по сусідству зі слаборозвиненими лати-
ноамериканськими країнами.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. США перетворилися на потужну 
індустріально-аграрну державу. В економіці країни відбулися глибокі 
структурні зміни, з’явилися нові галузі промисловості: нафтовидобувна і 
нафтопереробна, хімічна, автомобільна, електроенергетика. У 1882 р. 
знаменитий винахідник Т. Едісон побудував першу теплову електростан-
цію, а до початку ХХ ст. у США було вже близько 3 тис. електростанцій. 
У країні почалася електрифікація промисловості, транспорту і побуту.

Індустріалізація Сполучених Штатів поєднувалася не тільки з тех-
нічним прогресом у промисловості, але і з удосконалюванням організації 
виробництва і праці. Галузі легкої промисловості вперше у світі перехо-
дять до масового випуску стандартизованого взуття, одягу, продуктів 
харчування, ліків. На великих заводах упроваджувалися потокові мето-
ди виробництва з конвейєрним складанням вузлів, агрегатів і готової 
продукції; удосконалювалася організація праці. Завдяки цим нововве-
денням компанія Г. Форда, що стала символом масового виробництва в 
Америці, зуміла знизити вартість автомобіля з 950 до 290 доларів і зро-
бити його доступним масовому покупцеві. Форд був одним з перших під-
приємців, які усвідомили, що робітник може приносити прибуток і в 
якості споживача товарів. У 1913 р. його компанія випустила 250 тис. 
автомобілів, що становило половину продукції всього автомобілебуду-
вання США. Зростання автотранспорту викликало посилене будівництво 
шосе, розвивалися також інші шляхи сполучення.

Особливо швидко здійснювалось залізничне будівництво, що заохо-
чувалося федеральними кредитами і наданням землі у користування 
залізничних компаній. На 1900 р. залізниці з’єднали всі штати, а чотири 
магістралі – тихоокеанське й атлантичне узбережжя. Загальна довжина 
залізниць досягла 190 тис. миль, що становило половину світової заліз-
ничної мережі. Швидко розвивалися засоби зв’язку – телефон і теле-
граф. У Нью-Йорку і Бостоні відкрилися перші лінії метро.

 Перша теплова електростанція та Г. Форд на своєму першому автомобілі
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Період бурхливого розвитку переживало й сільське господарство. 
Праця вільних фермерів на вільній землі приносила свої результати. 
США перетворилися на провідного виробника та експортера харчових 
продуктів. Цьому багато в чому сприяло застосування нових сільськогос-
подарських машин і штучних добрив. До 1914 р. у сільському господарстві 
країни нараховувалося 17 тис. парових тракторів і 15 тис. вантажівок. 

Розвиток ринкової економіки США відбувався в умовах нещадної кон-
курентної боротьби, що загострювалася в роки криз. Великі корпорації 
(акціонерні товариства) поглинали розорених конкурентів, створювали 
міжкорпоративні об’єднання – трести, встановлюючи монопольний 
контроль над цілими галузями промисловості й транспорту.

Серед могутніх монополістів особливо виділялися нафтовий трест
Дж. Рокфеллера, сталева компанія Карнегі, мідна Гугенгейма, електро-
технічна фірма «Дженерал Електрик», залізничні «імперії» Вандербіль-
та і Гантінгтона. Якщо в 1861–1890 рр. у США було створено 24 трести, то 
тільки у 1899–1902 рр. з’явилося 82 нові великі компанії із загальним 
капіталом 3,2 млрд доларів.

Концентрація охопила й банківську справу. Банки Рокфеллера, 
Моргана, Меллона та інші фінансували найбільші комерційні проекти 
в країні. Так, у 1901 р. один з найвпливовіших фінансистів США 
Дж. Морган, придбавши в Е. Карнегі за 490 млн доларів належні тому 
акції металургійних підприємств, створив могутню «Сталеву корпора-
цію», яка контролювала 44 % національної виплавки чавуну і 66 % ста-
лі. У 1904 р. у США нараховувалося 445 великих промислових і банків-
ських корпорацій (які складалися з десятків компаній) із загальним 
капіталом 20,4 млрд доларів.

Розвиток зв’язків банків і промислових компаній обумовив появу на 
початку XX ст. у США перших фінансово-промислових груп. Найбільші 
з них – банкірський «Дім Дж. Моргана», групи Рокфеллера, Пенсіль-
ванська, Доджа, Вандербільта і Гарімана – контролювали більшу части-
ну видобувної і оброблювальної промисловості країни. Домінуючи в аме-
риканському бізнесі, вони, так чи інакше, впливали на добробут мільйо-
нів людей.

Політична система країни. Еволюція двопартійної системи. 
Сполучені Штати Америки було утворено у 1776 р. при об’єднанні три-
надцяти британських колоній, що проголосили свою незалежність. Вій-
на за незалежність тривала до 1783 р. і завершилася перемогою коло-
ністів. У 1787 р. була прийнята конституція США, а у 1791 р. – перший 
цикл поправок до неї (Білль про права), який гарантував американцям 
основні громадянські права і свободи та істотно обмежив повноваження 
федерального уряду щодо штатів.

Згідно конституції США становлять собою президентсько-парла мен т-
ську республіку. Законодавчі повноваження належать двопалатному 
конгресу, що складається з палати представників та сенату, який фор-
мується на ґрунті рівного представництва штатів як суб’єктів амери-
канської федерації. Президент країни, що обирається на чотири роки, є 
головою держави і, водночас, керівником федеральної адміністрації 
(уряду). Великі повноваження належать Верховному суду країни, який 
одночасно виконує функції конституційного суду.

2
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США є союзною державою (федерацією), що складається із штатів 
(з 1959 р. – 50). Особливу адміністративну одиницю становить Федераль-
ний округ Колумбія, де знаходиться столиця країни Вашингтон.

Політичне життя країни визначало суперництво двох партій – рес-
публіканської і демократичної. Демократична партія, що склалася на 
ґрунті спільних інтересів аграріїв у 1828 р., згодом стала орієнтуватися 
на інтереси рабовласників-плантаторів південних штатів. У свою чергу 
утворена у 1854 р. республіканська партія відстоювала інтереси промис-
ловців і фермерів Півночі. 

У 1860-х роках суперечності між рабовласницькими південними і пів-
нічними штатами привели до початку чотирилітньої громадянської вій-
ни. Перемога Півночі врятувала країну від розколу і привела до повсюд-
ної заборони рабства у США.

 Уважно розгляньте колаж. Опишіть побачене. Що вам відомо про рабську 
працю? Як ви ставитеся до неї? А до рабовласників? Обґрунтуйте.
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Глибокі зміни, що відбувалися в економіці країни, справляли поміт-
ний вплив на розвиток політичного життя США, на внутрішню політику 
держави. Після громадянської війни непримирима ворожнеча республі-
канців і демократів відійшла в минуле. Наприкінці ХІХ ст. обидві партії 
відрізнялися рідкісною одностайністю у підтримці інтересів великих 
корпорацій, стримуванні соціальних рухів у країні та фактичному схва-
ленні расизму й сегрегації на Півдні.

Характерною рисою політичного життя США в останній чверті ХIХ ст. 
стало посилення партійних босів – регіональних лідерів республіканців і 
демократів. Саме боси, спираючись на згуртовані і дисципліновані пар-
тійні організації, відігравали основну роль у політичному житті країни. 
Президенти були їхніми ставлениками і, як правило, слухняно виконува-
ли продиктовану волю. Партійні боси були тісно пов’язані з фінансово-
промисловими колами країни, через них великі корпорації впливали на 
внутрішню і зовнішню політику держави.

Вплив соціалістичних ідей у США, на відміну від Європи, був слабким. 
Невеликі партії соціалістів складалися в основному з емігрантів, що по-
гано знали англійську мову. Міцних зв’язків з корінними американцями 
вони не мали. Основною формою організованого робітничого руху зали-
шалися профспілки. У 1914 р. у лавах Американської федерації праці на-
раховувалося майже 2 млн чоловік.

«Справедливий курс» Т. Рузвельта. Наприкінці XIX – на початку XX ст. 
значного впливу в США набув рух за реформи і соціальний прогрес, що 
об’єднав інтелігенцію, службовців, дрібних підприємців і частину робіт-
ників. Прибічники реформ – «прогресисти» вимагали демократизації ви-
борчої системи, контролю за діяльністю великих корпорацій, проведення 
реформи оподатковування і запровадження соціального страхування. 
Їхні гасла стали програмою дій ліберальної опозиції в лавах республікан-
ської і демократичної партій. Необхідність змін стали усвідомлювати й 
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літики Т. Рузвельта?
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правлячі кола США, про що свідчила реформаторська діяльність прези-
дентів Т. Рузвельта і В. Вільсона.

Теодор Рузвельт (1858–1919) став президентом США в 1901 р. після 
убивства свого попередника Мак-Кінлі (доти він виконував обов’язки віце-
президента). Уперше за довгі роки президентську посаду обійняв освіче-
ний, здібний, далекоглядний і розумний політик. Саме він поклав початок 
реформаторській діяльності американської адміністрації, завдяки чому 
початок ХХ ст. увійшов до історії країни під назвою «Прогресивна ера».

Рузвельт походив з багатої американської родини, предки якої прибули 
до Америки ще в 1644 р. Свою політичну діяльність він почав з боротьби 
проти корупції в державному апараті і цим зажив популярності й репутації 
чесного політика. Наприкінці XIX ст., займаючи високий пост у морському 
міністерстві, Рузвельт став одним з ініціаторів зміцнення американського 
флоту. Він не тільки готував іспано-американську війну, але і узяв у ній 
безпосередню участь, повернувшись з війни в ореолі слави. Цим не заба-
рилися скористатися республіканці. Рузвельта було обрано губернатором 
штату Нью-Йорк, а згодом й віце-президентом країни.

Перетворення Рузвельта на господаря Білого дому консервативна 
верхівка республіканської партії зустріла з тривогою: 42-річний пре-
зидент відрізнявся незалежністю і вважався прихильником реформ. 
Наступні події підтвердили побоювання босів. У 1901–1908 рр. уряд орга-
нізував понад 20 судових процесів проти великих корпорацій, висунувши 
їм обвинувачення у порушенні закону Шермана. Частину компаній за 
рішенням суду було розпущено або розділено на дві-три корпорації, а 
Рузвельт зажив слави «руйнівника трестів».

Однак президент аж ніяк не прагнув знищити корпорації, прекрасно 
розуміючи їхнє значення в економіці країни. Його ідея полягала в держав-
ному регулюванні великих компаній, обмеженні їхніх спроб моно полі-
зувати ринок. Проводячи цей курс, Рузвельт усіляко намагався розшири-
ти повноваження федерального уряду, підвести під регулятивну діяльність 
держави законодавчу базу. Він неодноразово заявляв, що «коли уряд 
здобуде повну владу, тоді цю владу можна буде використати для контролю 
над шкідливими впливами точно так, як у поточний момент уряд вико-
ристовує владу, надану йому антитрестівським законом Шермана».

Переконуючи Моргана та інших «капітанів американської індустрії» у 
доцільності державного нагляду і контролю за діяльністю великих корпо-
рацій, президент неодноразово попереджав їх про небезпеку народного не-
вдоволення, про необхідність уникати «різких і раптових змін у суспіль-
стві», які можуть бути викликані «відмовою здійснити необхідні зміни 
обережними і поміркованими заходами». У ділових колах повторювали 
його слова: «Ми повинні розвиватися шляхом еволюції, а не революції».

Справжнім лихом для американських фермерів було свавілля монопо-
лістів – залізничних компаній. Під час збирання врожаю вони значно 
підвищували тарифи на перевезення, змушуючи фермерів платити втри-
дорога за доставку зерна на ринки. У 1903 р. за ініціативою Т. Рузвельта 
конгрес США заборонив залізничним компаніям змінювати оголошені 
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раніше тарифи за перевезення вантажів, а в 1906 р. було прийнято акт 
Хепберна, що дозволяв урядові встановлювати граничну межу підви-
щення тарифних ставок на залізницях. 

Популярність президенту принесли також закони про контроль над 
виготовленням харчових продуктів і ліків, над умовами праці робітників 
на м’ясобойнях. Особливо ефективною виявилася діяльність Рузвельта з 
охорони природних багатств країни. Своїм президентським указом він у 
чотири рази збільшив невідчужуваний фонд громадських земель, ужив 
заходів для охорони й раціонального використання водних, лісових і 
сировинних ресурсів.

Рузвельт неодноразово заявляв про необхідність справедливого став-
лення не тільки до підприємців, але і до робітників, готовності проводити 
в робітничому питанні «чесний курс». За час його перебування при владі 
уряд неодноразово втручався в трудові конфлікти, виступаючи арбітром 
на переговорах між профспілками і підприємцями. Іноді адміністрація 
навіть приймала бік страйкуючих робітників.

У. Тафт, який змінив Рузвельта на посту президента в 1909 р., не мав 
ані здібностей, ані гнучкості свого попередника. Хоча його уряд продов-
жив політику державного регулювання корпорацій, зближення Тафта 
з консервативною верхівкою республіканців викликало невдоволення 
і кризу в партії. З неї виділилася група реформістів на чолі з сенатором 
Р. Лафоллетом, до яких незабаром приєднався і Т. Рузвельт. У 1912 р. ре-
формісти утворили Національну прогресивну партію, що висунула про-
граму демократичних реформ у галузі виборчого права, митної політики, 
робітничого питання тощо.

«Нова демократія» В. Вільсона. Розкол у лавах республіканців до-
зволив здобути перемогу на президентських виборах 1912 р. кандидатові 
від демократичної партії Вудро Вільсону, за якого проголосувало 42 % 
американців. У минулому професор історії й права Прінстонського уні-
верситету, Вільсон завоював довіру виборців, перебуваючи на посту гу-
бернатора штату Нью-Джерсі. Свою передвиборну програму він назвав 
«новою свободою» або «новою демократією». Схематично вона укладала- 

4

 Американські президенти – Уільям Тафт (зліва) та Вудро Вільсон



26

ся у три пункти: індивідуалізм, свобода особи і свобода конкуренції, які, 
на думку нової адміністрації, і мала захищати держава. Уряд В. Вільсона 
не прагнув жорстко контролювати діяльність великих корпорацій, а 
лише намагався боротися проти «нечесної конкуренції» і її наслідку – 
монополізації ринку. 

Програма демократів містила всі вимоги прогресистів, і новий пре-
зидент продовжив курс реформ, розпочатий Рузвельтом. В інтересах 
споживачів уряд зменшив до 27 % мита на ввезені до країни товари, 
причому ряд продуктів харчування звільнявся від них цілком. У 1913 р. 
згідно прийнятої 16-ї поправки до конституції в країні було запровадже-
но систему прогресивного оподаткування та створено Федеральну резерв-
ну систему, покликану забезпечити контроль над грошовим обігом та 
кредитно-фінансовими установами країни. Закон Клейтона, прийнятий 
у 1914 р., вніс необхідну для підприємців ясність у антимонопольне 
законодавство і заборонив його використання проти профспілок і страй-
куючих робітників.

Адміністрація Вільсона провела також ряд помірних соціальних ре-
форм. У 1916 р. у США було законодавчо обмежено застосування дитячої 
праці і запроваджено страхування робітників від нещасних випадків на 
виробництві тощо.

Зовнішня політика. Іспано-американська війна та її наслідки. 
Розширення сфер впливу на Далекому Сході. У перші десятиліття 
після громадянської війни країну захопило освоєння західних земель і 
бурхливе господарське будівництво. Але вже наприкінці XIX ст. у США 
зростає прагнення до територіальних загарбань. Великі компанії дедалі 
наполегливіше вимагали нових ринків збуту і джерел сировини. Акти-
візація зовнішньої політики ставала неминучою.

Однак відносна військова слабкість країни не дозволяла їй провадити 
експансію на всіх континентах, як це робили європейські держави.
Головну увагу в цей період Сполучені Штати приділяли Південній Аме-
риці і басейну Тихого океану.

За ідеологічне обґрунтування домагань США на економічну й полі-
тичну гегемонію над всім Американським континентом правила «док-
трина Монро» (президент Дж. Монро 1823 р. висунув гасло «Америка 
для американців», що, по суті, означало «Америка для США»). Напри-
кінці XIX ст. на допомогу цій доктрині прийшли численні теорії, що 
доводили спільність економічних і політичних інтересів американських 
держав. У 1889–1890 рр. США провели першу міжамериканську конфе-
ренцію, яка ухвалила заснування Міжнародного союзу американських 
республік з метою взаємного обміну економічною інформацією і створен-
ня при ньому комерційного бюро, яке у 1910 р. було перейменовано на 
Панамериканський союз.

Зміцнюючи позиції в Латинській Америці, США водночас активізу-
вали експансію на Карибах і на Тихому океані. У 1898 р., скориставшись 
із слабкості іспанської колоніальної імперії і початку визвольного по-
встання на Кубі, США спровокували іспано-американську війну. У двох 
морських битвах, біля берегів Філіппінських островів і Куби, іспанський 
флот був знищений, і уряд Іспанії був змушений просити миру. Мирний 
договір було підписано у Парижі в грудні 1898 р. За його умовами 
Іспанія відмовлялася від усіх прав на Кубу, Філіппіни, Пуерто-Ріко та 
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інші острови в Карибському морі. Майже всі іспанські володіння пере-
йшли до США. Куба формально залишалася незалежною, але фактично 
над нею було встановлено американський контроль. США було передано 
й Філіппіни, за які Іспанія одержала 20 млн доларів умовної плати. 

Американському урядові належить сумнівна заслуга запровадження в 
міжнародні відносини таких методів, як «політика великого кийка» і «ди-
пломатія долара». У 1904 р. Т. Рузвельт заявив, що застосування «доктри-
ни Монро» у західній півкулі змушує США взяти на себе обов’язки міжна-
родної поліцейської сили. «Потрібно висловлюватися м’яко, – стверджував 
президент, – але тримати в руках великий кийок». Цим США намагалися 
виправдати своє відкрите втручання у внутрішні справи латиноамерикан-
ських держав, кількаразову окупацію Домініканської республіки (1904, 
1914), Куби (1906–1909, 1912), Гондурасу й Нікарагуа.

У 1903 р. розпочався конфлікт між США й Колумбією, через терито-
рію якої мав пройти канал, що з’єднує Тихий і Атлантичний океани. 
Після відмови колумбійського сенату поступитися за 100 млн доларів 
правом контролю над зоною будівництва Сполучені Штати організували 
заколот у провінції Панама і сприяли проголошенню її незалежною рес-
публікою. Через два тижні після визнання незалежності Панами новий 
уряд країни поступився США на вічні часи зоною каналу шириною в
10 миль. У 1914 р. канал було відкрито для експлуатації.

Порушення міжнародних норм викликало протести не тільки в лати-
ноамериканських країнах, але й у США. Тому вже Тафт і Вільсон при 
проведенні експансіоністської політики прагнули в першу чергу викорис-
товувати економічну силу держави, застосовувати «дипломатію долара». 
Ця «дипломатія» виявилася в наданні латиноамериканським країнам ка-
бальних позик, фінансово-економічної «допомоги», приватних інвести-
цій, що ставило їх у повну економічну залежність від північного сусіди.

 Політика американського «великого кийка» у ділі

На підставі зображеного схарактеризуйте суть політики «великого кий-
ка». Хто автор цієї політики? Чи можна знайти їй виправдання? До яких 
історичних наслідків вона призвела? З додаткових джерел знайдіть при-
клади застосування цієї політики в Латинській Америці.



28
 Панамський канал: сьогодні і у минулому

Використовуючи свою економічну перевагу, США також сподівалися 
потіснити конкурентів на Далекому Сході. З цією метою в 1899 р. вони 
висунули доктрину «відкритих дверей» і «рівних можливостей» у торгів-
лі з Китаєм. Під час російсько-японської війни США надавали підтримку 
Японії, намагаючись послабити позиції Росії на Далекому Сході. Але зго-
дом японо-американські відносини знову загострилися.

1. Визначіть особливості економічного розвитку США наприкінці XIX – на 
початку XX ст.

2. Яку роль у житті країни стали відігравати великі корпорації і фінансово-
промислові групи?

3. Чому початок ХХ ст. увійшов до історії США як «прогресивна ера»? Дайте 
оцінку реформаторської діяльності президентів Т. Рузвельта і В. Вільсона.

4. Чим, на вашу думку, відрізнявся антимонопольний курс адміністрацій 
Т. Рузвельта і В. Вільсона?

5. Визначте основні цілі зовнішньої політики США на зламі XIX–ХХ ст.
6. Яку доктрину використовували американські політики для виправдання 

експансії США в Латинській Америці?
7. Дайте визначення поняттям «політика великого кийка» і «дипломатія 

долара».

Платформа республіканської партії 
на виборах 1904 р.

Пройшло 50 років із дня заснування республіканської 
партії, що висунула разом поряд з іншими цілями припинення існування раб-
ства людей. У 1860 р. вона домоглася обрання свого першого президента. Із 
44 років, що пройшли після обрання Лінкольна, протягом 24 років рес-
публіканська партія здійснювала управління країною... Таке тривале правління 
республіканської партії є не випадковим. Це – вияв того, що республікан ська 
партія завоювала довіру американського народу протягом життя двох його 
поколінь у такому ступені, з яким ніщо не може порівнятися за всю нашу істо-
рію, і виявила великі здібності в правлінні і формуванні урядів, які ще наочніше 
виявлялися у світлі нездатності і нестабільності, виявлених її супротивника-
ми…Завдяки тарифу Дінглі робітники отримали повну зайнятість, заробітна 
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плата виросла і всі галузі промисловості переживають пожвавлення і процві-
тання. 

Ми виграли швидку і звитяжну війну з Іспанією. Ми зробили Кубу вільною...
Ми придушили повстання на Філіппінах, встановивши порядок, і забезпечи-

ли безпеку життя і власності, якої там не мали раніше. Ми заснували грома-
дянський уряд, зробили його управління сильним і ефективним і надали його 
народу цих островів.

Якими досягненнями перед країною хизувалися політичні боси республікан-
ців? Чи з усіма цими «заслугами» ви згодні?

З послання президента Т. Рузвельта американському конгресу 
3 грудня 1901 р.

Приголомшливий і надзвичайно складний промисловий розвиток, який із 
все зростаючою швидкістю відбувався у другій полови ні XIX ст., поставив нас 
на початок XX ст. перед обличчям дуже серйозних соціальних проблем...

...Капітани індустрії проклали через наш кон тинент мережу залізниць, поста-
вили на ноги нашу торгівлю, розвинули промислове виробництво і в цілому 
зробили і роблять для нашого на роду багато доброго. Без них ніколи б не було 
того економічного розвитку, яким ми справедливо пишаємося...

Все це вірно, але вірно і те, що існує реальне і велике зло, одним з головних 
проявів якого є надмірна концентра ція з багатьма її згубними наслідками. 
Мають бути здійснені практичні зусилля для усунення цього зла...

Перше, що необхідне для вироблення політики відносно кор порацій, це 
знання фактів, тобто гласність. Для користі суспільства уряд повинен мати в 
своєму розпорядженні право інспекції і перевірки діяльності корпорацій, що 
функціонують у федеральному масштабі… Всі подальші законодавчі або ад мі-
ністративні заходи, до яких треба буде вдатися у плані державного регулю-
вання або оподаткування, можуть бути визначені тільки тоді, коли буде досяг-
нута гласність. 

Великі корпорації, зазвичай звані трестами, навіть якщо вони створюються в 
якому-небудь одному штаті, завжди діють в багатьох шта тах... Тому на користь 
всього народу федеральний уряд, не зазіхаючи на права штатів у їх внутрішніх 
справах, повинен узяти на себе нагляд і регулювання діяльності всіх корпора-
цій, що оперують у федеральному масштабі. Це особливо важливо в умовах, 
коли корпора ція значну частину своїх доходів отримує завдяки закладеним у 
ній елементам монополії або тенденції до такої...

Я вважаю, що необхідно видати закон, що дозволяє федераль ному уряду 
здійснювати контроль в окреслених вище рамках, спираючись на досвід дії за-
кону про федеральну торгівлю. 

Уважно ознайомтеся з документом. Подумайте, чому Т. Рузвельт, високо 
оцінюючи роль великих корпорацій у розвитку національної економіки, водно-
час прагнув встановити державний нагляд і контроль за їх діяльністю. І що йому 
для цього було потрібне?

Американський історик про розкол республіканської партії 
у 1912 р. і утворення партії прогресистів

Вихід з партії, якою він (Т. Рузвельт. – Авт.) керував сім років, і організація 
власної партії були не тільки вчинком, що має дуже важливе значення, але і 
заходом, що вимагає величезної суми грошей. Перкінс і Менсі (відомі під-
приємці. – Авт.) надали свої чекові книжки, щоб зробити Рузвельта наступним 
республіканським президентом. Але чи захочуть вони битися за те, щоб зро-
бити його президентом-прогресистом? Погляди всіх були звернені на цих двох 
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бізнесменів, що радилися про щось приглушеними голосами. Раптом вони рі-
шуче підійшли до Рузвельта і, поклавши йому руки на плечі, урочисто сказали: 
«Полковник, ми вам допоможемо».

Що остаточно підштовхнуло Т. Рузвельта до висунення своєї кандидатури на 
виборах від нової у США політичної партії?

Закон про посилення антитрестового законодавства 
і заборону переслідування організацій робітників 

і фермерів від 1 серпня 1914 р.

Для посилення антитрестівського законодавства уряду асигнується... 300 тис. 
доларів; проте ці кошти не повинні використовуватися для переслідування ор-
ганізацій і індивідів, що створюють союзи і що укладають угоди з метою підви-
щення заробітної плати, скорочення робочого дня, поліпшення умов праці та 
інших дій, які в подальшому будуть визнані законними; ці асигнування, далі, не 
повинні використовуватися для переслідування виробників сільськогосподар-
ської продукції або для переслідування асоціацій фермерів, що створюють союзи 
або що укладають угоди з метою домагатися спра ведливих цін на свою про-
дукцію і підтримувати ці ціни.

Що, на вашу думку, змусило конгрес США заборонити використання анти-
трестівського законодавства проти об’єднань трудящих?

З послання Т. Рузвельта американському конгресу 
6 грудня 1904 р.

...Будь-яка країна, народ якої поводиться добре, може розраховувати на нашу 
щиросерду дружбу. Якщо будь-яка нація дотримується порядку і виконує свої 
зобов’язання, їй не слід побоюватися втручання з боку Сполучених Штатів. 

Які країни, згідно точки зору адміністрації США, були гарантовані від небез-
пеки американської агресії і за яких умов?

Американський історик У. Фостер про будівництво 
Панамського каналу 

Укладений незабаром договір про канал було складено так, як того хотіли 
Сполучені Штати. Його умови влаштовували Сполучені Штати навіть більше, 
ніж ті, які вони незадовго до цього нав’язували Колумбії...

Президент Теодор Рузвельт, якому американський імперіалізм був зобо-
в’язаний цим спритним ходом, згодом нахабно хвалився своїми самочинними 
діями: «Я забрав зону каналу і надав конгресу можливість зай матися дебата-
ми; доки йдуть дебати, будівництво каналу теж іде вперед».

Як коментував встановлення контролю США над зоною Панамського каналу 
Т. Рузвельт?

1901–1909 рр. – адміністрація Т. Рузвельта. Політика 
«Справедливого курсу».
1912 р. – розкол республіканської партії і перемога на 
президентських виборах демократів.
1913–1921 рр. – адміністрація В. Вільсона. Політика 
«Нових свобод».
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Британська імперія 
на початку ХХ ст.
Чому в останній третині ХІХ ст. Англія поступово 
втрачає провідне місце у світовій економіці? Згадайте, 
що стало причиною занепаду і кризи ідеології і політики 
англійських лібералів у цей час.

Економічний розвиток. Втрата промислової і торговельної пер-
шості. Кінець XIX – початок XX ст. – період швидкого економічного 
піднесення США і Німеччини – для Англії обернувся втратою монополь-
них позицій у світовій промисловості й торгівлі. У 1871–1913 рр. вироб-
ництво промислової продукції в країні збільшилося лише в 2,2 раза, тоді 
як у США воно зросло в 9, Німеччині – у 6, а у Франції – у 3 рази. Напри-
кінці XIX ст. англійська індустрія посідала вже не перше, а третє місце 
у світі. Частка Великої Британії у світовій торгівлі скоротилася з 22 % 
у 1870 р. до 15 % у 1913 р.

Головна причина відставання країни полягала у застарілій технічній 
базі промисловості. Англійська індустрія, сформована переважно у пер-
шій половині XIX ст., була не в змозі конкурувати з передовими під-
приємствами США й Німеччини. Для заміни устаткування були потрібні 
чималі кошти, але далеко не кожний підприємець був готовий здійснити 
дорогі технічні нововведення. У цьому і не вбачалось особливої необхід-
ності. Наявність в Англії колоніальних володінь з неосяжними ринками 
збуту товарів, дешевою робочою силою і сировиною дозволяла одержува-
ти високі прибутки і на застарілій техніці, але технічне відставання вже 
невдовзі відбилося на обсягах виробництва. США стали випереджати 
Англію за виплавкою чавуну і сталі. Німеччина виявилася серйозним 
конкурентом у торгівлі і вже в 90-х рр. почала тіснити Британію на її 
власних ринках. Англійський текстиль ще утримував першість у світі, 
але становище металургії і металообробки сильно потерпало від інозем-
ної конкуренції.

Становище ускладнювалося тим, що британський уряд продовжував 
дотримуватися фрітредерської політики. Адже у свідомості багатьох ан-
глійців з принципом свободи торгівлі пов’язувалися колишні економічні 
успіхи країни, її перетворення на «майстерню світу». Але часи індустрі-
альної переваги Англії минали, і безмитне надходження до країни закор-
донної продукції ставило британських підприємців у невигідні умови.

 З кінця XIX ст. англійський капітал у дедалі більших розмірах виво-
зиться до колоній, вкладається в експлуатацію їх сировинних і аграрних 
ресурсів, будівництво залізниць, розвиток колоніальної торгівлі. При-
бутки від закордонних інвестицій Англії досягли на початок XX ст. 
90–100 млн фунтів стерлінгів на рік, що в п’ять разів перевищувало 
прибутки країни від зовнішньої торгівлі. Зв’язок із колоніальними 
окраїнами імперії здійснювався за допомогою фінансових установ. 
У 1904 р. 50 англійських банків мали 2279 колоніальних відділень, тоді 
як банки Франції – лише 136, а Німеччини – 70.

Деякі галузі англійської індустрії були лише почасти зачеплені іно-
земною конкуренцією. Так, кораблі, побудовані на верфях країни, не 
мали собі рівних за морехідними якостями. Британські верстати охоче 
купували за кордоном, і навіть США відставали від Англії за обсягом 
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  Англійська буржуазія

експорту машин. Велика Британія зберігала провідну роль у світовій 
посередницькій торгівлі, а Лондон, як і раніше, вважався міжнародним 
фінансовим центром. Англійська буржуазія аж ніяк не почувала себе бід-
ною родичкою поруч із своїми молодими конкурентами. Вона і надалі 
керувала найбагатшою країною світу. 

Наприкінці ХIХ ст. в Англії з’являються перші великі об’єднання 
підприємців, що досить швидко встановили монопольний контроль над 
колоніальною торгівлею, суднобудівною і військовою промисловістю. 
Однак у традиційних галузях британської індустрії (вугільній і тек-
стильній) монополізувати виробництво було складніше. Значну роль тут 
продовжували відігравати незалежні, часто сімейні фірми.

Політична система Сполученого Королівства. Королівство Англія, 
включаючи князівство Уельс, було окремою державою до 1707 р., доки 
не об’єдналося із Шотландією у Королівство Велика Британія. Після 
формальної унії з Ірландією у 1801 р. було утворено Сполучене Коро-
лівство Великої Британії та Ірландії, що стало відтоді офіційною назвою 
держави. Після надання парламентом королеві Вікторії у 1876 р. титулу 
імператриці Індії в офіційних англійських документах почала вживатися 
назва «Британська імперія». 

На початок ХХ ст. за своїм державним устроєм Велика Британія була 
парламентською монархією. Вищий державний орган – парламент, що 
складався із палати лордів і палати громад, обговорював і приймав зако-
ни країни, які вступали у силу після їх затвердження монархом. Вся ви-
конавча влада належала кабінету міністрів, право на формування якого 
здобувала партія, що перемагала на виборах, а її лідер, як правило, ставав 
прем’єр-міністром. Проте монархія зберігала певні важелі впливу на по-
літичне життя країни. Королева призначала прем’єр-міністрів. Уряд 
зобов’язаний був інформувати її про будь-які більш-менш серйозні зміни 
у внутрішній і зовнішній політиці. 

З 1837 до 1901 р. трон Великої Британії посідала королева Вікторія, 
яка стала символом історії Англії у добу вищого піднесення її могутності. 
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Королева високо ставила королівські права і нікому не дозволяла 
зазіхати на них, оскільки вважала себе гарантом конституційності і 
традиційних британських свобод. Вона не конфліктувала з парламентом 
і не зазіхала на його повноваження. Але всі прем’єр-міністри Англії 
починали листи до неї словами: «Смиренно виконуючи свій обов’язок» і 
робили свої доповіді стоячи.

Політичне життя Англії визначалося суперництвом двох партій – лібе-
ральної і консервативної, що виникли на основі колишніх парламент-
ських угруповань вігів і торі. До середини 80-х років XIX ст. безумовну 
перевагу в парламенті мали ліберали, але потім, у зв’язку з кризою ідео-
логії і політики партії та її розколом, вони надовго поступаються своїми 
позиціями консерваторам. З 1886 до 1905 р. останні перебували при владі 
17 років, спираючись на підтримку всієї земельної аристократії, промис-
лової і фінансової буржуазії, державних чиновників і навіть частини 
кваліфікованих робітників. Упродовж 1895 – 1905 рр. торі беззмінно фор-
мували уряди, які очолювали лорд Солсбері і його небіж лорд Бальфур.

До кінця XIX ст. члени тред-юніонів, що обиралися до парламенту, 
проходили за підтримкою або за списками лібералів. Назріла необхід-
ність законодавчого захисту своїх прав змусила англійські профспілки 
переглянути свою парламентську тактику. У 1900 р. Лондонський 
конгрес тред-юніоністів утворив Комітет робітничого представництва з 
метою обрання робітничих депутатів до парламенту. Обрані депутати 
повинні були створити в палаті громад окрему фракцію, але в інтересах 
робітників їм дозволялося співпрацювати з лібералами.

Комітет створювався на основі колективного членства профспілок і 
вже в 1904 р. об’єднував понад 1 млн чоловік. У 1906 р. Комітет було 
перейменовано на лейбористську (робітничу) партію, яка на перших же 
виборах завоювала 29 парламентських місць. Таким чином, в Англії 
з’явилася нова впливова політична організація, якій згодом судилося 
посісти місце лібералів у двопартійній системі країни. З моменту свого 
створення лейбористська партія стояла на реформістських позиціях.

Перед Першою світовою війною відбулося організаційне оформлення 
також лівих соціалістів. Проте, створена на марксистській основі Бри-
танська соціалістична партія не змогла очолити робітничий рух і зали-
шалася нечисленною організацією.

Ліберальні реформи в Англії на початку XX ст. Д. Ллойд Джордж. 
У 1901 р. померла королева Вікторія. Три покоління британців народи-
лися, а багато хто з них і помер за її царювання. Королева стала симво-
лом цілої доби, її образ асоціювався з величчю і могутністю імперії. Вона 
уособлювала для англійців міцність і сталість Великої Британії, вірність 
її традиціям.

Англія вступила в XX ст. у стані війни з бурами, і на гребені шовініс-
тичного піднесення перемогу на парламентських виборах знову здобули 
консерватори. Проте війна і світова економічна криза, що саме почалася, 
поставили торі перед серйозними проблемами у внутрішній і зовнішній 
політиці. Знову підняте питання про протекціонізм – необхідність захис-
ту англійського ринку від іноземної конкуренції – викликало серйозні 
розбіжності у партії і ледь не спричинило її розкол. У 1905 р. уряд лорда 
Бальфура подав у відставку, а на виборах 1906 р. консерватори зазнали 
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повної поразки – до влади знову повернулися 
ліберали на чолі з Г. Кемп белл-Баннерманом.

Проте з часів У. Гладстона ліберальна пар-
тія зазнала серйозних змін. Від колишньої 
доктрини державного невтручання в економі-
ку і трудові відносини ліберали зберегли лише 
відданість фрітреду. До того ж у ході виборчої 
кампанії на перший план у партії висунулося 
радикальне крило прихильників реформ і со-
ціального прогресу, яке незабаром очолив 
один з найталановитіших політиків тогочасної 
Анг лії Девід Ллойд Джордж. Саме він, очолив-
ши міністерство торгівлі і промисловості, став 
ідеологом і провідником ліберальних реформ, 
проведених у країні на початку XX ст.

Девід Джордж (1863–1945), пізніше відомий під прізвищем Ллойд 
Джордж, народився в родині вчителя. Рано втративши батьків, він вихову-
вався у дядька Ллойда, власника невеликої шевської майстерні у закут-
ковому валлійському селі. Девід самоуком опанував початки юриспру-
денції, вступив до адвокатської контори і став співпрацювати з місцевою 
пресою. У 27 років він стає депутатом парламенту, і незабаром молодий 
валлієць звернув на себе увагу неабияким ораторським талантом, актив-
ністю і незмінною кмітливістю.

Ллойд Джордж зажив слави бунтаря. Однак, пропонуючи йому місце в 
уряді, керівництво лібералів знало, що робить: партія потребувала ора-
торської майстерності Ллойд Джорджа, його незрівнянної здатності до 
соціального маневрування.

Обійнявши посаду міністра торгівлі й промисловості, Ллойд Джордж 
зумів запобігти кільком великим страйкам, виступивши посередником 
на переговорах між підприємцями і робітниками. За його ініціативою в 
1906 р. парламент заборонив промисловцям висувати тред-юніонам позо-
ви щодо збитків від страйків, а згодом створено королівську (державну) 
комісію для посередництва у трудових конфліктах на виробництві. 

Головного значення Ллойд Джордж надавав проведенню соціальних ре-
форм, узявшись за цю справу з властивою йому рішучістю й енергією. Адже 
від голосів робітників-виборців тепер залежало майбутнє його партії.

У 1907 р. ліберали провели через парламент новий закон про ком-
пенсацію при нещасливих випадках на виробництві. У 1908 р. було за-
проваджено 8-годинний робочий день для гірників і встановлено пенсії 
для робітників з 70-літнього віку. У 1909 р. в Англії було законодавчо 
встановлено мінімум заробітної плати, а в 1911 р. запроваджено державне 
соціальне страхування за хворобою, інвалідністю і безробіттям. Кошти для 
страхування надходили з державного бюджету, вносилися підприємцями 
і самими робітниками.

Пост міністра фінансів, зайнятий у 1908 р. в уряді Г. Асквіта, дозволив 
Ллойд Джорджеві активніше впливати на політику уряду. Але перший 
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же проект бюджету, поданий ним до парламенту, зіткнувся з лютим опором 
консерваторів. Проект передбачав значне збільшення податків із заможних 
верств населення для фінансування зростаючих військових видатків та 
нових соціальних програм і зачіпав насамперед інтереси великих земле-
власників.

Боротьба навколо бюджету втягнула уряд лібералів у затяжний кон-
флікт з палатою лордів, який закінчився 1911 р. прийняттям нового за-
кону про парламент. Повноваження верхньої палати було значно обмежено, 
вона взагалі позбавилася права втручатися в бюджетні питання. Інші за-
конопроекти вона могла затримувати лише двічі; якщо ж палата громад 
приймала їх утретє, вони ставали законами і без санкції лордів.

Піднесення визвольного руху в Ірландії і залежність від голосів ір-
ландських депутатів змусили уряд лібералів внести в 1912 р. на розгляд 
парламенту новий білль про гомруль. Однак і цього разу консерватори 
зустріли законопроект у багнети. Вони зажадали розчленування Ірландії 
і виведення з-під юрисдикції майбутнього ірландського парламенту її 
північно-східної частини – Ольстера, де проживали протестанти – нащад-
ки англійських переселенців. Хоча закон про гомруль було прийнято 
1914 р., Ольстер виключався зі сфери його дії, а війна, що саме розпочалася, 
дала урядові привід відкласти його здійснення.

Колоніальні загарбання Англії. Утрата промислової монополії і заго-
стрення конкуренції на світовому ринку наклали відбиток на зовнішню 
політику Великої Британії. Одним з головних її завдань стає зміцнення 
і розширення колоніальної імперії. Невтримні загарбання втягнули 
Англію в гострі конфлікти з усіма великими державами і погіршили її 
міжнародне становище. У 1898 р. англо-французьке колоніальне супер-
ництво в Африці ледь не призвело до війни між двома країнами.

У 1899 р. британський уряд спровокував англо-бурську війну, яка три-
вала два з половиною роки. Військова потужність Англії незмірно пере-
вищувала сили бурських республік, але розрахунки агресорів на «воєнну 
прогулянку» не виправдалися. Наприкінці 1899 р. бури завдали їм двох 
важких поразок, що змусило британське командування перекинути на 
південь Африки 450-тисячну армію. Бури продовжували опір, вдало за-
стосовуючи тактику партизанської війни. Але сили були нерівні, і 1902 р. 
війна закінчилася приєднанням Трансваалю й Оранжевої до англійських 
володінь у Південній Африці.

Війна коштувала Англії 6 тис. убитих, 23 тис. поранених і 16 тис. по-
мерлих від ран. Гнітюче враження справило в країні повідомлення про 
жахи винайдених британською вояччиною концентраційних таборів. За 
роки війни від голоду і хвороб у них померло 20 тис. бурів, в основному 
старих, жінок і дітей.

Намагаючись зміцнити єдність Британської імперії, англійський уряд 
надавав «білим колоніям» (населеним європейськими переселенцями) 
статус домініону, тобто самоврядної території. Слідом за Канадою, що 
мала статус домініону з 1867 р., права самоврядування дістали Австралія, 
Нова Зеландія (1907) і Південна Африка (1910). Починаючи з 1907 р., 
британський уряд став регулярно збирати імперські конференції для кон-
сультацій з домініонами у найважливіших питаннях зовнішньої і внут-
рішньої політики.
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Перехід від політики «блискучої ізоляції» до політики союзів. Під-
готовка до війни. До початку XX ст. Велика Британія традиційно утри-
мувалася від участі в європейських коаліціях, керуючись у зовнішній 
політиці лише власними інтересами. Прем’єр-міністр країни лорд Сол-
сбері на кинутий йому якось докір щодо відсутності союзників відповів, 
що Англія їх не потребує, і назвав її ізоляцію «блискучою»: над землями 
імперії ніколи не заходить сонце, її піддані нараховують півмільярда, ко-
ролівський флот за тоннажем і вогневою міццю перевершує об’єднані 
сили всіх інших морських держав.

Упевнені в невразливості острівного положення Англії та у перевазі її 
військового флоту, британські дипломати вважали за кращу зовнішню 
політику не зв’язувати собі руки союзами з іншими державами, заохочу-
вати конфлікти між ними і мати з цих конфліктів користь для Англії. 
Для збереження «європейської рівноваги» Велика Британія звичайно про-
тидіяла найсильнішій континентальній державі, не дозволяючи їй посісти 
домінуюче становище в Європі.

Однак, погіршення міжнародного становища країни на початку XX ст. 
змусило англійський уряд змінити зовнішньополітичний курс. Різке по-
силення військової і морської могутності Німеччини, її неприховані тери-
торіальні домагання створювали реальну загрозу існуванню Британської 
імперії. Політика ізоляції ставала небезпечною, і британська дипломатія 
почала шукати союзників у майбутній сутичці з Німецькою імперією. 
У 1904 р., після врегулювання взаємних колоніальних претензій в Афри-
ці, Англія уклала військово-політичну угоду з Францією, що дістала на-
зву Антанти («Сердечної згоди»). У 1907 р. Антанта стала потрійною: під-
писавши з Англією конвенцію про поділ сфер впливу в Ірані, Афганістані 
і Тибеті, до неї приєдналася і Росія. Таким чином, у результаті угод 
1904–1907 рр. зусиллями англійських дипломатів остаточно оформився 
військово-політичний блок трьох держав, який протистояв країнам Тро-
їстого союзу. Політичну підготовку до війни було завершено.

Задовго до початку війни британський уряд почав посилено озброювати 
країну: за десять передвоєнних років воєнні витрати Англії збільшилися 

  Так виглядали у ті часи кораблі британського військового флоту
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втричі. Створений 1910 р. Комітет імперської оборони розробив стратегіч-
ний план у масштабі імперії. Поряд з посиленням флоту в Англії було ство-
рено армію, готову, в разі потреби, до боїв на європейському континенті.

1. Визначте особливості економічного розвитку Великої Британії на початку 
ХХ ст. Куди і чому переважно спрямовувались вільні кошти, нагромаджені 
англійським капіталом?

2. Схарактеризуйте особливості політичної системи Сполученого Королівства. 
Які повноваження на початок ХХ ст. зберігала британська монархія?

3. Розкажіть про виникнення лейбористської партії. Чому, на вашу думку, 
вона згодом зайняла місце лібералів у двопартійній системі?

4. Охарактеризуйте суть і спрямованість соціальних реформ, здійснених 
англійськими лібералами з ініціативи Д. Ллойд Джорджа. Чому, на вашу 
думку, вони викликали опір консерваторів та членів палати лордів?

5. Визначте причини зміни традиційного зовнішньополітичного курсу Ве-
ликої Британії на початку ХХ ст. Чому вона змушена була відмовитись 
від політики «блискучої ізоляції»?

6. Які причини змусили англійський уряд укласти союз із своїми давніми 
політичними і колоніальними суперниками – Францією та Росією?

7. Що означає поняття «домініон»? Які колонії Англії і чому здобули права 
домініонів?

Зі статті у британській газеті «Таймс», 
1901 р. 

Настало XX століття... Ми вступаємо в нове століття 
спадкоємцями досягнень і слави ми нулого; ми стали більш зрілими... Наш 
дер жавний лад з особистої монархії, обмеженої спадкоємною аристократією, 
перетворився в демократичну систему найліберальнішого ти пу... І це перетво-
рення відбулося без усяких болючих порушень традицій минулого... Во лодіючи 
такою формою правління, володіючи великим нагромадженим багатством, яке 
сут тєво проникло в усе суспільство, володіючи – і це найголовніше – народом 
процвітаючим, задоволеним, мужнім, розумним, котрий вірить у свої сили, ми 
можемо з надією дивитися впе ред, не боячись буревіїв та конфліктів, через які, 
можливо, нам треба буде пройти.

Яким чином популярна англійська газета коментувала зміни в політичному 
житті Великої Британії?

Статут Комітету робітничого представництва (січень 1905 р.)

(КРП об’єднував 158 тред-юніонів, 73 ради тред-юніонів 
і деякі інші організації)

І. Комітет робітничого представництва є федерацією профспілок, виробни-
чих рад, Незалежної робітничої партії, Фабіанського товариства. Кооперативні 
суспільства також можуть входити до його складу.

ІІ. Мета. Забезпечити шляхом об’єднаних дій вибори до парламенту канди-
датів, що висуваються перш за все товариствами, що приєдналися до Коміте-
ту або входять до його складу, які планують утворити в парламенті особливу 
фракцію з власними парламентськими лідерами і власною політикою з робіт-
ничого питання, суворо утримуючись від злиття з якою-небудь групою консер-
вативної або ліберальної партій і від підтримки її політики... 
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VIII. Парламентський фонд 
а) Мета. Надавати допомогу у витратах на виборчу кампанію і підтримку ро-

бітничих кандидатів, висунутих Виконавчим комітетом КРП.
б) Розміри внесків. Усі товариства, що пристають до КРП, за винятком ви-

робничих рад, повинні вносити до його фонду щорічно по 1 пенсу з кожного 
члена не пізніше за останній день кожного фінансового року.

г) Витрати. Утримання депутатів. Усі депутати, обрані за сприяння КРП, отри-
мують винагороду в однаковому розмірі з парламентського фонду, в сумі не 
більше 220 ф. ст. у рік.

З якою метою і на яких принципах створювався Комітет робітничого пред-
ставництва, реорганізований згодом у лейбористську партію?

Чому, на вашу думку, обраним за його сприяння депутатам заборонялось 
об’єднуватись з представниками інших партій?

Передвиборне звернення лейбористів (1906 р.)

Майбутні вибори повинні вирішити питання: бути або не бути робітникам дій-
сно представленими в парламенті?

Кажуть, що палата громад – палата народу, але саме народу там до цих пір немає.
Лендлорди, підприємці, адвокати, пивовари і фінансисти – ось хто має в ній 

силу... Чому ж не робітники?
Профспілки вимагають такої ж свободи, яку мають підприємці. Їм у цьому 

відмовляють.

Чиї інтереси у парламенті мала представляти лейбористська партія?

Промова Д. Ллойд Джорджа на захист бюджету 
(Лондон, літо 1909 р.)

Проект бюджету... складено не просто з метою введення податків, а податків, 
які повинні принести користь. Пора зрозуміти, що прийшов час, коли забез-
печення старих і бідняків диктується необхідністю для нашої країни – мабуть, 
найбагатшої країни в світі… У країні багато людей, кого провидіння наділило 
великим багатством, і якщо серед них знаходяться такі, які відмовляються дати 
досить стерпні пожертвування на користь менш вдалих їх співвітчизників, то 
вони скупі багачі. Ми пропонуємо домогтися більшого за допомогою бюджет-
ного білля. Ми збільшуємо податки з тим, щоб забезпечити захист від зла і 
страждань, які несе з собою безробіття.

Які соціальні верстви, на думку Д. Ллойд Джорджа, мали нести на собі 
основ ний податковий тягар для фінансування соціальних програм?

Виступ одного з лідерів консервативної партії А. Бальфура 
у Ноттінгемі з приводу проекту гомруля 1913 р.

Тим, хто вважає, що ірландський патріотизм у його винятковій і більш чи менш 
ворожій Англії формі збережеться вічно, я б шанобливо порадив серйозно по-
міркувати про наслідки надання Ірландії за межами Ольстера повної автономії, 
яка може спричинити і потенційне відокремлення. Така політика, згубна для Ір-
ландії і небезпечна для Великої Британії, задовольнить лише найбільш крайні 
вимоги ірландських націо налістів, але нічого більше не дасть.

Чому британські консерватори побоювались надання Ірландії автономії?

Сесіл Родс про плани встановлення світового 
панування Великої Британії

Гроші і енергія мають бути спрямовані на заснування і розвиток секретного 
товариства, справжнім наміром і метою якого має бути поширення британ-
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ського володарювання у світі, удосконалення си стеми еміграції із Сполученого 
Королівства і колонізації британськими підданими всіх країн, де засоби існу-
вання сприятливі для їх енергії, праці і заповзятливості, а особливо для заняття 
британськими поселенцями внутрішнього континенту Африки, Святої Зем лі, 
долини Євфрату, островів Кіпру і Кандії, всієї Південної Америки, островів Ти-
хого океану, не зайнятих ще Великою Британією, всього Малайського архіпе-
лагу, берего вої смуги Китаю і Японії, возз’єднання кінець кінцем Сполучених 
Штатів Америки як складової частини Британської імперії, встановлення си-
стеми колоні ального представництва в імперському парламенті, який може 
прагнути до злиття роз’єднаних частин імперії.

Які експансіоністські плани виношувались правлячою верхівкою Великої 
Британії на початку ХХ ст.?

1899–1902 рр. – англо-бурська війна.
1906 р. – утворення Лейбористської партії.
1906 – 1911 рр. – соціальні реформи Д. Ллойд Джорджа.
1911 р. – Акт про парламент. Обмеження повноважень 
палати лордів.

Німеччина

З курсу всесвітньої історії, що вивчався у 9-му класі, 
пригадайте, як і коли відбулось об’єднання Німеччини в 
єдину державу. Хто стояв біля витоків її економічної і 
військової могутності?

Економічне піднесення країни. В останній третині XIX – на початку 
XX ст. німецька економіка набула потужного розвитку, поступаючись за 
темпами зростання лише США. З 1870 до 1913 р. обсяг промислового ви-
робництва в країні збільшився у 6 разів, у тому числі видобуток вугілля – 
у 7, виплавка чавуну – у 14 і сталі – у 92 рази. Вже в 70-ті роки XIX ст. за 
рівнем про мислового розвитку Німеччина обігнала Францію, а на початок 
XX ст., залишивши позаду Англію, вона висунулася на перше місце в 
Європі і стала другою (після США) індустріальною державою світу.

Випереджаючого розвитку в Німеччині набули новітні галузі промис-
ловості, що визначали на той час технічний прогрес, – машинобудування 
та електроенергетика, хімічна й електротехнічна. У країні було зосереджено 
2/3 світового виробництва фарб, а потужність німецьких електростанцій 
лише за перше десятиліття XX ст. збільшилася у 100 разів. Швидкими 
темпами провадилося також залізничне будівництво. У 1871–1913 рр. до-
вжина залізниць у Німеччині збільшилася в 33 рази.

Індустріальне піднесення в країні супроводжувалося концентрацією 
виробництва на великих заводах і створенням потужних промислових 
об’єднань, багато з яких монополізували випуск окремих видів продук-
ції. У 1887 р. в імперії було зареєстровано 70 картельних угод, у 1900 – 
300, а в 1914 р. тут уже нараховувалося до 600 картелів, які об’єднували 
цілі галузі виробництва. Так, монопольне становище у вугільній промисло-
вості країни посів Рейн-Вестфальський вугільний синдикат (95 % вуглеви-
добутку Рурського басейну). В електротехнічній промисловості панували 
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фірми АЕГ, «Сіменс-Шуккерт» і «Сіменс-Гальске». Безумовне лідерство 
на ринку озброєнь Німеччини на початку XX ст. захопив концерн відо-
мого «гарматного короля» Ф. Круппа.

Активну роль в утворенні господарських об’єднань (картелів, синди-
катів і концернів) відігравали банки. У 1914 р. 9 берлінських банків, що 
зосередили половину всіх внесків у країні, мали своїх представників у 
правліннях 751 промислової компанії. Внаслідок всього цього економічну 
потужність Німеччини було зосереджено в руках її некоронованих волода-
рів – фінансово-промислових магнатів, таких, як Крупп, Тіссен, Кірдорф, 
Стіссен, Генземан та ін. Захопивши командні позиції в економіці, ця фі-
нансова олігархія справляла помітний вплив і на політичне життя країни.

Швидке індустріальне зростання Німеччини помітно вплинуло на роз-
виток зовнішньої торгівлі. У 1901–1913 рр. німецький експорт потроївся, 
причому левову частку в його структурі посідали машини й готові вироби.

Політична система імперії. Єдина німецька держава була утворена у 
січні 1871 р. після переможної для Пруссії та її союзників війни проти 
Франції. Ще до підписання мирного договору у Дзеркальній залі Версаль-
ського палацу прусський король Вільгельм I був урочисто проголошений 
німецьким імператором. До складу імперії увійшли всі німецькі держави, 
за винятком Австрії. 

Політичну систему єдиної Німеччини було визначено імперською кон-
ституцією, прийнятою у квітні 1871 р. Історичні традиції наклали відбиток 
на нове державне утворення. Імперія створювалася як союзна держава і 
складалась із 22 монархій та 3 вільних міст – Гамбурга, Любека і Бремена. 
Провідне місце в імперії посіла Пруссія – ініціатор і головний рушій 
об’єднання німецьких земель.

Вищим законодавчим органом країни став рейхстаг (імперський 
з’їзд), що обирався на підставі загального виборчого права. Проте його 
законодавчі права були обмежені, тому що будь-який законопроект 
набирав сили лише за схвалення бундесратом імперії і кайзером. Бундес-
рат (Союзна рада), по суті, виконував роль верхньої палати парламенту. 
На відміну від рейхстагу, він не обирався, а складався з представників

 Рейхстаг у гравюрі та на фотографії початку ХХ ст.
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німецьких монархів і вільних міст. Пруссії належало в рейхстазі 17 місць 
з 58, вона мала право вето у випадку зміни конституції імперії.

На чолі нової держави стояв кайзер (імператор), який водночас був 
королем Пруссії і головнокомандувачем армії і флоту. Його було наді лено 
великими повноваженнями, у тому числі правом розпуску рейхстагу і за-
стосування каральних санкцій проти окремих держав союзу. Виконавча 
влада була цілком незалежною від законодавчої. Канцлер (голова уряду 
імперії) призначався особисто кайзером і ніс відповідальність тільки 
перед ним. 

Конституція 1871 р. зберегла в Німеччині багато рис прусської полі-
цейської держави і закріпила за юнкерською Пруссією панівне станови-
ще в імперії. Але вона мала і прогресивні аспекти. Хоча формально 
станові привілеї дворянства не було скасовано, конституція гарантувала 
всім німцям, незалежно від походження, рівне право на заняття держав-
них посад, володіння власністю і підприємницьку діяльність.

Правлячі кола країни не могли не враховувати швидко зростаючий 
вплив промисловців і фінансистів. Тому нова держава будувалася з 
урахуванням інтересів як поміщиків – юнкерів, так і буржуазії. Дворя-
ни продовжували посідати ключові пости в державному апараті, але 
німецькому капіталові було забезпечено повну свободу дій і державну 
підтримку всередині країни і за її межами.

Внутрішня і зовнішня політика Німеччини на початку XX ст. 
Наприкінці ХІХ ст. після вступу на престол кайзера Вільгельма ІІ 
зовнішня політика Німеччини різко активізується, змінюється її спря-
мованість. Бурхливий розвиток промисловості, яка переросла можли-
вості внутрішнього ринку, змушував правлячі кола країни підтримувати 
німецьку торговельну експансію в Європі, шукати «нових незалежних 
місць» для збуту товарів. Ставши на шлях колоніальних загарбань 
пізніше за інші країни, Німеччина значно поступалася їм у розмірах 
захоплених територій. Німецькі колонії були в дванадцять разів менші 
за англійські, а до того ж бідні на сировинні ресурси. Імперське керівни-
цтво гостро потерпало від такої «несправедливості» і, активізуючи коло-
ніальну політику, уперше порушило питання про переділ уже поділеного 
європейськими країнами світу. «Минули вже ті часи, – заявляв у рейх-
стазі майбутній канцлер Бернгард фон Бюлов, – коли інші народи ділили 
між собою землі і води... Ми вимагаємо і для себе місця під сонцем».

Перехід Німеччини до «світової політики» відбився в її претензіях на 
панування в Європі, бажанні закріпитися на Близькому, Середньому і 
Далекому Сході, прагненні до переділу сфер впливу в Африці. Головним 
напрямком німецької експансії став Близький Схід. У 1899 р. кайзер 
домігся від турецького султана згоди на будівництво трансконтинен-
тальної залізниці, яка мала з’єднати Берлін і Багдад, після чого розпоча-
лося активне проникнення німецького капіталу на Балкани, до Анатолії 
і Месопотамії.

Просування німців на Схід і неприховані територіальні претензії 
Німеччини призвели до різкого загострення її відносин з найбільшою 
колоніальною державою світу – Англією. До початку XX ст. англо-
німецькі суперечності стають головними в системі міжнародних відносин. 
Економічне, політичне і колоніальне суперництво двох країн доповнилося 
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гонкою військово-морських озброєнь. Розгорнувши в 1898 р. будівництво 
потужного військового флоту, Німеччина кинула виклик «володарці 
морів», загрожуючи її посередницькій торгівлі та зв’язкам з колоніями. 

Плекаючи загарбницькі плани і готуючись до війни за переділ світу, 
правлячі кола імперії вжили заходів для консолідації своїх сил напе-
редодні майбутньої сутички. Ініціатором «політики згуртування» двох 
найвпливовіших сил суспільства – юнкерів і великої буржуазії – висту-
пили військові, магнати важкої індустрії, а практично її втілив у життя 
новий канцлер Б. фон Бюлов (1900–1909).

Державна підтримка промисловців і зниження в інтересах експорте-
рів увізних мит у 90-ті роки ХІХ ст. викликали сильне незадоволення 
земле власників – юнкерів, тому що ринок країни було знову відкрито 
для дешевої російської пшениці. Намагаючись заручитися підтримкою 
юнкерів, фон Бюлов провів у 1902 р. через рейхстаг новий митний тариф, 
який майже вдвічі підвищив мита на ввезене зерно. Після запроваджен-
ня тарифу в 1904 р. чистий прибуток поміщиків тільки за рік склав 
1,5 млрд марок.

У 1906 р. Німеччина пережила сильну урядову кризу, пов’язану 
з появою в пресі інформації про звірства німецьких колонізаторів у 
Південно-Західній Африці. Обурення громадськості підтримали преса та 
парламентська опозиція, і рейхстаг відхилив затвердження асигнувань 
на придушення повсталих африканських племен гереро і готтентотів. 
Однак на виборах 1907 р., роздувши націоналістичну пропаганду, фон 
Бюлов спромігся згуртувати в єдиний блок консервативні і ліберальні 
партії країни та забезпечити своїм прихильникам більшість депутатських 
мандатів. Голосами цього «бюловського» блоку було виділено кошти на 
завершення колоніальної війни, нові асигнування на будівництво флоту. 
У 1908 р. рейхстаг прийняв закон «Про молодь і збори», який забороняв 
молодим людям до 18 років брати участь у політичній діяльності.

У 1909 р. фон Бюлова на посту рейхсканцлера замінив Т. фон Бетман-
Гольвег, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ Пруссії. 
Спираючись на «чорно-блакитний» блок прусських консерваторів і кле-
рикалів, канцлер цілком підтримував курс Вільгельма II на підготовку 
війни і перешкоджав будь-яким спробам реформ у країні.

За п’ять років перед війною (1909–1914) військові витрати Німеччини 
збільшилися на 33 % і становили половину всього державного бюджету. 
У 1913 р. її армія нараховувала 666 тис. чол. Завдяки зусиллям Віль-
гельма II імперський флот став другим за чисельністю після британ-
ського. На початок 1914 р. Німеччина мала 232 нових військових кора-
блі. Одночасно велася активна пропагандистська підготовка до війни, 
у країні діяли численні флотські і військові союзи, колоніальні товари-
ства, «Пангерманський союз» та ін.

Ідейно-політична еволюція німецької соціал-демократії. Швидкий 
промисловий розвиток Німеччини на зламі XIX–XX ст. і поява нових 
галузей індустрії вели до збільшення чисельності найманих робітників 
у країні. Водночас важкі умови праці і низька заробітна плата, характер-
на для початкового етапу індустріалізації, соціальна незахищеність 
викликали різні форми протесту робітників, сприяли поширенню в 
їхньому середовищі соціалістичних ідей.
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Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виникла у 1875 р. 
Теоретичною основою її діяльності служила Ґотська, а з 1891 р. – 
Ерфуртська програма, зміст яких загалом відповідав революційному 
марксизмові. Соціал-демократія націлювалася на боротьбу за завою-
вання робітничим класом політичної влади і створення соціалістичного 
суспільства шляхом революційного перетворення приватної власності на 
громадську.

Наприкінці XIX ст. СДПН перетворилася на досить впливову політичну 
силу. На виборах 1912 р. вона зібрала 4,5 млн голосів (у сім разів більше, 
ніж соціалісти Франції) і сформувала найбільшу фракцію у рейхстазі. 
Соціал-демократи мали 110 депутатських місць у парламенті, 244 – у ланд-
тагах і 2,5 тис. – у муніципалітетах. Не менш впливовими були також 
німецькі профспілки, що об’єднували у своїх лавах майже 4 млн чоловік.

Характерною рисою ідейно-політичного розвитку німецької соціал-
демократії на зламі XIX–XX ст. став поступовий відхід від револю-
ційного марксизму і перехід партії на позиції парламентського рефор-
мізму. У 1896 р. у СДПН виникла сильна реформістська течія на чолі з 
Е. Берн штейном, послідовників якого незабаром стали називати реві-
зіоністами або правими соціал-демократами. З огляду на зміни, що ста-
лися в німецькому суспільстві по смерті Маркса, Бернштейн закликав 
до ре візії (перегляду) його революційного вчення, використання легаль-
них парламентських форм діяльності і критикував тих соціалістів, які 
визнавали тільки революційні методи боротьби.

У 1899 р. на Ганноверському з’їзді СДПН погляди Бернштейна було 
засуджено більшістю соціалістів. Однак ідеї реформізму завойовували 
дедалі більшу популярність серед робітників, рядових членів партії, і вже 
в 1910–1911 рр. праві соціал-демократи посідали керівні пости в централь-
них органах СДПН та її парламентській фракції. Ліві соціал-демократи 
на чолі з К. Лібкнехтом і Р. Люксембург – прихильники революційних 
поглядів – залишилися в меншості.

Особливу, «центристську» позицію у боротьбі лівих і правих соціа-
лістів займав один з найвизначніших теоретиків партії К. Каутський. 
Пропонуючи соціал-демократам використовувати у своїх інтересах 
парламент і діяти в ньому в якості самостійної політичної сили, Каут-
ський водночас критикував правих за прагнення співробітничати з 
буржуазним урядом.

1. Визначте основні риси економічного розвитку Німеччини на зламі ХІ–
ХХ ст.

2. Охарактеризуйте особливості політичної системи Німецької імперії. 
У чому полягала прогресивність імперської конституції 1871 р. порівня-
но з попередніми конституційними документами німецьких держав?

3. Що стало причиною різкої активізації і зміни спрямованості зовнішньої 
політики Німеччини на зламі ХІХ–ХХ ст.? Чому правляча верхівка 
країни стала на шлях згуртовування юнкерів і підприємців?

4. Охарактеризуйте суть і спрямованість внутрішньої політики канцлерів 
Б. фон Бюлова і Т. фон Бетман-Гольвега. Розкажіть про підготовку 
Німеччини до світової війни.
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5. Розкажіть про розвиток німецької соціал-демократичної партії. Які змі-
ни відбулися в ній наприкінці XІX – на початку XX ст.?

6. Назвіть і охарактеризуйте основні течії в німецькій соціал-демократії. 

Конституція Німеччини. 
16 квітня 1871 р.

Імперське законодавство здійснюється Союзною Ра-
дою і рейхстагом. Згода більшості у тому й іншому зібранні необхідна для ім-
перського закону і встановлює його. 

Союзна рада складається із представників держав, що входять до союзу, між 
якими голоси розподіляються таким чином, що Пруссія одержує 17 голосів із 58.

Президентство у союзі належить королю прусcькому, який має титул німець-
кого імператора. Імператор є представником імперії у міжнародних зносинах; 
від імені імперії оголошує війну і укладає мир, вступає в союзи та інші договори 
з іноземними державами. Імператор скликає, відкладає і закриває Союзну 
Раду і рейхстаг. Голосування у Союзній Раді і керівництво її справами належить 
імперському канцлеру, який призначається імператором.

Імператорові належить розробка і публікація імперських законів і нагляд за 
виконанням останніх.

Охарактеризуйте політичну систему Німеччини за конституцією 1871 р.

Імперський закон про союзи
19 квітня 1908 р.

§ 1. Всі піддані імперії користуються правом союзів і зборів, оскільки це не 
суперечить кримінальному законодавству. 

§ 3. Кожний союз, що переслідує політичні цілі (політичний союз), повинен 
мати правління і статут. Правління зобов’язане у межах двотижневого терміну 
після утворення союзу надати статут і відомості про членів правління відповід-
ним місцеперебуванню союзу поліцейським властям...

§ 7. Публічні збори просто неба і ходи по вулицях і площах потребують до-
зволу поліцейських властей....

§ 12. Обговорення на публічних зборах має вестися німец ькою мовою.
§ 17. Особи, що не досягли 18 років, не мають права бути членами полі тичних 

союзів і бути присутніми на зборах таких союзів... вони не можуть бути присут-
німи на публіч них політичних зборах...

Яким чином обмежувалось конституційне право німців на свободу зібрань? 
Подумайте, чому було заборонено участь у політичних організаціях молоді.

Із виступу імперського канцлера Б. фон Бюлова 
перед представниками королівської комісії колонізації 

про германізацію польських земель

Перш за все, панове, королівській комісії колонізації, корінне завдання якої – 
створити міцний німецький бастіон на Сході, слід прискорити і розширити, у 
міру можливості, процес заселення. На це я указував п’ять років тому. До 1902 р. 
число сімей, що щорічно поселяються там, збільшувалося поволі і ніколи не 
перевищувало 700; з 1902 р. воно значно зросло. У 1902 р. там було поселено 
1200 сімей, в 1903 р. – 1476, в 1904 р. – 1480, в 1905 р. – 1527, в 1906 р. – 1568 
і в 1907 р. – майже стільки ж селянських сімей і приблизно 500 сімей робітників. 
У цілому за п’ять років це склало понад 9 тис. сімей. Це приблизно в два рази 
більше, ніж за весь попередній час з 1886 р.
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Для кожного, знайомого із становищем справ у провінції Познань і Західна 
Пруссія, ясно, що поселення тут окремих колоністів нічого не дає. Ми повинні у 
цьому польському морі створювати великі острови німецьких поселень; масова 
колонізація настійно необхідна не тільки для збереження існуючих поселень, 
але і для забезпечення їм політичного впливу. Особливо необхідна широка ко-
лонізація поблизу міст, щоб провести їх поступову германізацію.

Дайте оцінку колонізаційній політиці німецького уряду на польських землях.

Промова Вільгельма II при відправці німецьких військ до Китаю 
для придушення народного повстання 

27 червня 1900 р.

Пощади не давати, полонених не брати! Подібно до того як тисячу років тому 
при королеві Етцеле гуни залишили по собі пам’ять про свою могутність, що до 
цього часу збереглась в переказах і казках, так само завдяки вашим діянням 
ім’я німців в Китаї повинне запам’ятатися на тисячу років, так щоб ніколи ки-
тайці не посміли навіть криво поглянути на німця.

З прокламації командувача німецькими військами 
генерала фон Трота у 1905 р.

...Народ гереро повинен залишити свою країну. Якщо він це не зробить, я 
змушу його силою. Всякий гереро, із зброєю або без зброї, з худобою чи без 
худоби, буде застрелений. Я не братиму в полон жінок і дітей, я стану гнати їх 
назад, до їх народу, або велю стріляти по них. Ось мої слова народу гереро.

З доповіді англійського консула Р. Кейзмента про бесіду 
з конголезьким селянином

У нашій країні кожне село було зобов’язане здавати 20 лантухів каучуку. Ми 
повинні були приносити ці лантухи чотири рази на місяць... Щоб зібрати 
20 кошиків кау чуку, потрібно 10 днів... Ми завжди були в лісі, а тих, хто спізню-
вався, вбивали. Ми змушені були йти все далі і далі вглиб лісу, щоб знайти 
каучук, йти без їжі, а нашим жінкам довелося закинути поля і сади. Наступив 
голод. Дикі тварини – леопар ди нападали на тих, хто працював в лісі; інші вми-
рали з голоду, і ми просили білу людину залишити нас, кажучи, що ми не мо-
жемо більше добути каучуку; але білі люди і їх солдати кричали: «Ідіть! Адже 
ви тільки тварини! Ви – ньяма (м’ясо)». Ми намагались йти ще далі в ліс, і коли 
ми не могли добути досить каучуку, солдати приходили в наші селища і вби-
вали нас. Багато хто був застрелений, у деяких відрізані вуха, інших зв’язали 
мотузками і погнали геть... Ми тікали, бо не могли більше виносити це. Наші 
вожді були повішені, нас вбивали, ми голодували і працювали понад силу, 
щоб добути каучук.

Охарактеризуйте ставлення німецьких колонізаторів до корінного населення 
країн Африки та Азії.

1900 –1909 рр. – канцлерство Б. фон Бюлова.
1909 р. – призначення канцлером Т. фон Бетман-Голь-
вега. Формування «чорно-блакитного» блоку в рейхстазі.
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Третя республіка 
у Франції
Згадайте, які причини зумовили гострі внутріполітич-
ні кризи у Франції наприкінці ХІХ ст. Чому боротьба 
демократів і реакціонерів навколо «справи Дрейфуса» 
ледве не привела країну до громадянської війни?

Особливості економічного розвитку країни. До франко-німецької 
вій ни 1870–1871 рр. за рівнем економічного розвитку Франція належала 
до найбільших країн світу, поступаючися лише Англії. На початок XX ст. 
у світовому промисловому виробництві вона посідала вже 4-те місце, про-
пустивши вперед молоді капіталістичні держави – США та Німеччину.

Величезних збитків економіці завдала війна. Економічний розвиток 
гальмували також нестача мінеральних ресурсів (що змушувала про-
мисловців увозити сировину з-за кордону), зростання конкуренції на 
світовому ринку, низька купівельна спроможність населення і технічна 
відсталість французької індустрії. Машини й устаткування, встановлені 
на французьких підприємствах, були виготовлені здебільшого в першій 
половині XIX ст. і, природно, поступалися новітній техніці німецьких і 
американських заводів. Реконструкція промисловості вимагала великих 
коштів, але французька буржуазія воліла вкладати вільні гроші в іно-
земні позики – це приносило більший прибуток.

Однак у 1871–1913 рр. обсяг промислового виробництва у Франції 
збільшився утричі. Приріст забезпечила, в основному, важка промисло-
вість – металургія, вугільна, машино-, автомобіле- і суднобудування. 
Провідне місце в економіці країни посіли великі металургійні заводи. 
Фірма Шнейдера в Крезо і металургійний синдикат у Лонгві відтіснили 
текстильних фабрикантів Руана й Мюлуза. Поява нових технологій 
дозволила ширше використовувати наявні у Франції поклади руди, а 
брак вугілля стимулював будівництво гідроелектростанцій. 

Як і в інших країнах, у Франції відбувалося активне заснування нових 
компаній, і у 1898 р. тут нараховувалося 6300 акціонерних товариств. 
Концентрація виробництва на великих підприємствах прискорила утво-
рення промислових об’єднань, багатьом з яких вдалося встановити моно-
польний контроль над базовими галузями промисловості. В автомобіль-
ній промисловості країни на початку XX ст. лідирувала фірма Рено, а 
основні військові, металургійні, машинобудівні заводи, вугільні шахти 
опинилися під контролем могутнього концерну Шнейдера.

Проте на початку XX ст. у Франції продовжувала переважати легка 
промисловість з великою часткою дрібних підприємств, заснованих на 
ручній ремісничій праці. Понад половину робітників країни було зайнято 
у майстернях з числом працівників до п’яти осіб. Париж і Ліон залиша-
лися центрами мануфактурного виробництва. У той час як в інших краї-
нах дрібні і середні підприємства витіснялися великими, у Франції вони 
зберігалися завдяки традиційній спеціалізації на випуску предметів роз-
коші (тканин, білизни, косметики, ювелірних виробів). Завойовані за 
сторіччя позиції на ринку, висока репутація в країні і за її межами дозво-
лили їм вистояти в конкурентній боротьбі.
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 Франція залишалася аграрно-індустріальною країною, 40 % її на-
селення було зайнято в сільському господарстві. Проте водночас вона 
мала значний грошовий капітал. Найбільші банки країни підкорили 
фінансову систему країни, контролювали частину промисловості і зосе-
редили у своїх руках багаторічні заощадження різних верств населення. 
Зростала впливовість всесильної фінансової олігархії, що виникла ще за 
часів Другої імперії. Дві сотні найбагатших родин, у тому числі Ротшіль-
ди, Верне, Мале мали вирішальний вплив на економічне і навіть полі-
тичне життя країни. Як твердив син засновника банку «Ліонський кре-
дит»: «Могутність Ротшільдів, як згодом могутність де Ванделів, була 
вища за закони».

Величезні кошти, зібрані французькими банками, лише почасти 
використовувалися для розвитку вітчизняної економіки, тому що не 
давали тут досить високого прибутку. Вигіднішим був вивіз капіталу за 
кордон – до Росії, Іспанії, Австро-Угорщини, Туреччини, балканських 
держав. При цьому на будівництво залізниць, заводів і шахт йшло не 
більш ніж 20 % вивезених коштів. Левова їхня частка надавалася євро-
пейським країнам у формі довгострокових державних позик. На початку 
XX ст. Франція щорічно вивозила за кордон до 1,5 млрд франків, посту-
пово перетворюючись на європейського лихваря. Закордонні інвестиції 
приносили їй не тільки прибуток, але й політичних союзників. Держа ви-
боржники, особливо Росія, були змушені зважати на інтереси свого 
кредитора у світовій політиці.

Політична система Третьої республіки. Третю республіку було 
проголошено у Франції внаслідок революції 4 вересня 1870 р., проте 
законодавчо вона оформилась лише через п’ять років. За конституцією 
1875 р. законодавчу владу було доручено парламенту – Національним 
зборам, що складалися з двох палат: палати депутатів і сенату. Сенат 
обирався на 9 років і кожні три роки поновлювався на одну третину. 
Палату депутатів обирали на 4 роки чоловіки, що досягли 21-річного 
віку і мешкали у виборчому окрузі не менш ніж півроку. Жінки, вій-
ськовослужбовці, сезонні робітники, жителі колоній права голосу не 
одержали. Виконавча влада надавалась президентові республіки, що 
обирався Національними зборами на 7 років, та урядові країни.

Конституція наділила президента досить широкими повноваження-
ми, у тому числі законодавчої ініціативи, призначення на вищі цивільні 
й військові посади і навіть правом розпуску нижньої палати. Проте, 
оскільки він обирався парламентом, депутати, що побоювалися сильних 
осіб у президентському кріслі, невдовзі стали висувати на цю посаду 
малоініціативних людей з посередніми здібностями, політиків, які вла-
штовували усі партії і парламентські фракції. Реальні ж владні повно-
важення зосередилися в руках уряду. Таким чином, Третя республіка 
набула вираженого парламентського характеру.

Чисельність і постійне суперництво партійних угруповань у парла-
менті Третьої республіки призводило також до частої зміни урядів, деякі 
з них перебували при владі декілька тижнів або навіть днів. Так, один з 
найвідоміших політиків Франції початку ХХ ст. Арістід Бріан за свою 
політичну кар’єру 11 разів був прем’єр-міністром і 25 – виконував 
обов’язки міністра в інших урядах республіки.
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Франція на початку ХХ ст. Радикали при владі. В останній третині 
ХІХ ст. у парламенті переважали помірковані республіканці. Лише у 
1902 р. перемогу на виборах до Національних зборів здобули ліві сили, 
об’єднані у щойно утворену Республіканську партію радикалів і радикал-
соціалістів. З цього часу і до початку світової війни радикали відігравали 
провідну роль в усіх французьких урядах.

Уже перше міністерство радикалів Е. Комба розгорнуло наступ на 
католицьку церкву. Незважаючи на запеклий опір духівництва, правих 
депутатів, у 1902–1904 рр. у країні було закрито понад 3000 шкіл, що 
належали релігійним орденам, розпущено 54 церковних конгрегації. 
У 1905 р. французький парламент прийняв закон про відокремлення 
церкви від держави, і Франція першою з великих європейських держав 
стала світською республікою.

У 1906 р. уряд очолив один з найяскравіших 
політиків Франції кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Жорж Клемансо. На момент свого призначен-
ня 65-літній прем’єр-міністр був значною полі-
тичною фігурою і зумів утриматися при владі 
рекордний для країни термін – 3 роки. Саме 
він поклав початок давно обіцяним соціаль-
ним реформам, провівши закон про щотижне-
вий відпочинок робітників, і заснував нове мі-
ністерство – праці й гігієни. У 1910 р. з ініціа-
тиви уряду А. Бріана Національними зборами 
було прийнято закон про пенсії для робітників 
і селян з 65-літнього віку, на п’ять років рані-
ше, ніж в Англії і Німеччині.

Загроза війни, що наближалася, змусила 
суперницькі угруповання радикалів і респуб-
ліканців забути про політичні розбіжності. 
У 1913 р. за підтримки радикалів Національні 
збори обрали президентом правого республі-
канця Раймона Пуанкаре. Новий голова дер-
жави виправдав сподівання правлячих кіл, 
розгорнувши військово-технічну і морально-

політичну підготовку країни до війни. У 1913 р. у Франції було прийнято 
закон про трирічну військову службу, що збільшувало чисельність фран-
цузької армії за мирного часу до 160 тис. чол., форсовано будівництво 
військово-морського флоту і авіації.

Зовнішня і колоніальна політика. Зазнавши поразки у війні 
1870–1871 рр., Франція прагнула компенсувати втрату позицій у Європі 
розширенням своїх колоніальних володінь. В останній третині XIX ст. 
вона вела майже безупинні колоніальні війни, заволодівши величезними 
територіями в Африці, Індокитаї, островами Океанії і Вест-Індії.

На початок ХХ ст. Франція стала другою за розміром колоніальною 
державою світу. Однак подальші її загарбання в Африці призвели до за-
гострення відносин з Англією. У 1898 р., коли французькі й англійські 
війська зіштовхнулися у південному Судані біля Фашоди, справа ледь не 
дійшла до війни. Але Франція, для котрої головним ворогом залишалася 
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Німеччина, відступила і визнала за Англією першість у колоніальній по-
літиці. Ця угода дозволила їй згодом одержати підтримку у встановленні 
протекторату над Марокко (1911 р.), розширити володіння в Індокитаї і 
на островах Тихого океану. Використовуючи сировинні багатства поне-
волених країн і дешеву робочу силу, французькі колонізатори отримували 
великі прибутки.

Після захоплення Німеччиною Ельзасу й Лотарингії і пограбування 
країни шляхом 5-мільярдної контрибуції Франція перетворилася на 
непримиренного супротивника німецької імперії. Французи не могли 
забути національного приниження, а правлячі кола країни підтримува-
ли в народі сподівання реваншу і культивували ненависть до пруссацтва. 
Відносини між Францією і Німеччиною залишалися напруженими до 
початку світової війни. Інтереси двох країн стикалися також під час 
здійснення колоніальних загарбань в Африці, на Близькому і Далекому 
Сході.

Франція, як і раніше, суперничала з Англією через колонії і контроль 
над морськими комунікаціями. Але на початку XX ст. франко-англійські 
суперечності відійшли на другий план. В обох країн виявився спільний 
сильний супротивник в особі Німеччини, що спонукало англійський і 
французький уряди розпочати переговори. У 1904 р. Франція та Англія 
уклали договір про остаточне врегулювання колоніальних претензій. Ця 
угода – «Сердечна згода», або, як її стали називати, Антанта, заклала 
основу військово-політичного союзу між двома країнами. У 1907 р., після 
врегулювання колоніальних суперечок з Англією, до Антанти приєдна-
лася і Росія.

1. Визначте особливості економічного розвитку Франції наприкінці XIX – 
на початку XX ст. Чому Францію називали «європейським лихварем»?

2. Охарактеризуйте політичний лад Третьої республіки за Конституцією 
1875 р. Чому політична система країни набула вираженого парламент-
ського характеру?

3. Розкажіть про основні реформи, здійснені у Франції на початку ХХ ст. з 
ініціативи радикалів.

4. Чому, на вашу думку, головування в уряді Ж. Клемансо у 1906–1909 рр. 
назвали «великим міністерством»?

5. Розкажіть про зовнішню і колоніальну політику Франції на початку ХХ ст. 
Які причини спонукали уряд країни піти на зближення з давнім супер-
ником – Англією?

Із закону про організацію державних влад. 
25 лютого 1875 р.

Законодавча влада здійснюється двома зборами: 
палатою депутатів і сенатом. Президент республіки обирається загальним 
голосуванням, згідно з умовами, визначеними виборчим законом...

Президент республіки обирається абсолютною більшістю голосів сенатом і 
палатою депутатів, з’єднаних в Національні збори. Він обирається на 7 років. 
Він може бути переобраний.

Президент республіки має право ініціативи законів поряд із членами обох 
палат. Він оприлюднює закони, прийняті обома палатами, стежить за їх вико-
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нанням і забезпечує його. Він має право помилування; амністія може бути 
дарована тільки законом. У його розпорядженні знаходяться збройні сили.
Він призначає на всі цивільні і військові посади. Він головує на національних 
торжествах; представники і посли іноземних держав акредитуються при ньо-
му. Кожний акт президента республіки повинен бути скріплений міністром. 
Президент республіки може за згодою сенату розпустити палату депутатів 
до закінчення законного строку її повноважень. Міністри мають солідарну від-
повідальність перед палатами за спільну політику уряду і індивідуальну – за 
їх особисті дії. Президент республіки несе відповідальність тільки у випадку 
державної зради.

Поміркуйте, яка форма правління була встановлена у Франції за цією кон-
ституцією, і яка існувала насправді.

Відокремлення церкви від держави 
(із закону від 9 грудня 1905 р.)

1. Республіка забезпечує свободу совісті. Вона гарантує вільне відправлення 
культів, обмежене виключно вимогами громадського порядку.

2. Республіка не визнає державними, не утримує, не субсидує ніяких культових 
установ...

28. Надалі забороняється споруджувати або розміщувати релігійні символи 
на громадських пам’ятниках або в яких-небудь громадських місцях... за винят-
ком культових будівель, місць поховання, пам’ятників на кладовищах, музеїв і 
виставок.

Рене Вівіані про закон 9 грудня 1905 р.

Ми звільнили людську думку від ярма віри. Ми підняли нещасного, який під 
тягарем безрадісного дня падав ниць і шукав утіхи в молитві. Ми сказали йому, 
що там, на небі, за хмарами – тільки химери. У благородному пориві ми пога-
сили небесні вогні, і ніхто не запалить їх більше.

Як оцінював значення відокремлення церкви від держави один з лідерів не-
залежних соціалістів Франції?

1901 р. – утворення республіканської партії радикалів і 
радикал-соціалістів.
1905 р. – відокремлення церкви від держави у Франції.
1906–1909 рр. – «велике міністерство» Ж. Клемансо.
1913 р. – обрання президентом Р. Пуанкаре.

Австро-Угорська 
імперія
Поміркуйте, які причини спонукали австрійський уряд пе-
ретворити імперію на дуалістичну державу. Що змушува-
ло імперські власті надавати обмежені самоврядні права 
окремим національностям, що входили до складу імперії?

Дуалістична монархія. Втративши після поразки у війні з Пруссією 
становище великої держави, переживаючи нове піднесення національно-
визвольної боротьби пригноблених народів, Австрія змушена була піти 
на компроміс з найбільш розвинутою нацією імперії – угорцями. В ре-
зультаті унітарну державу було перетворено на дуалістичну (двоєдину) 
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монархію – Австро-Угорщину, що складалася формально із двох неза-
лежних частин – Австрійської імперії та Угорського королівства під 
владою одного монарха. 8 червня 1867 р. імператор Австрії Франц Йосиф 
Габсбург коронувався як угорський король і здобув титул «Його Імпе-
раторська і Королівська Величність, Імператор Австрії і Апостолічний 
король Угорщини». 

На початок ХХ ст. кожна з двох частин Австро-Угорської імперії мала 
власний двопалатний парламент, зберігала адміністративну самостій-
ність, а загальні питання виносились на засідання імперського парла-
менту. І Австрія, і Угорщина мали власні уряди, за винятком трьох 
спільних міністерств – військового, закордонних справ і фінансів. 

Конституція 1867 р. зберігала в Австро-Угорщині напівабсолютист-
ську форму правління і становий порядок формування верхніх палат 
парламентів (австрійського Рейхсрату і угорського Сейму). Виконуючи 
функції голови держави, імператор, водночас, контролював усю повноту 
виконавчої влади і зберігав за собою право видавати укази, що мали силу 
законів.

Укладена у 1867 р. між Австрією та Угорщиною особлива економічна 
угода визначала розмір участі обох частин імперії у покритті спільних 
державних витрат. Відмова угорців продовжити дію угоди на черговий 
десятилітній термін наприкінці ХІХ ст. зумовила тривалу політичну 
кризу в країні, що ледве не закінчилася розвалом імперії.

«Клаптикова імперія». Об’єднана Австро-Угорщина була однією з 
найбільших держав Європи. За розмірами території й чисельністю насе-
лення вона перевершувала Велику Британію, Францію та Італію. До 
складу двоєдиної імперії входили території Австрії, Угорщини, Чехії, 
Словаччини, Словенії, Хорватії, а також частина території сучасних Іта-
лії, Румунії, Польщі й України. 

На відміну від більшості держав Західної Європи Австро-Угорщина 
була багатонаціональною державою, яку часто називали «клаптиковою 
імперією». На її території проживало понад десяток різних національ-
ностей, жодна з яких не становила й чверті від загальної чисельності 
населення. Найбільш компактну і велику групу становили німці – 
австрійці (23,5 %). Наступними за ними були угорці (19,5 %), чехи і сло-
ваки (16,5 %), серби і хорвати (16,5 %), поляки (10 %), українці (8 %), 
румуни (6,5 %), словенці, італійці і багато хто інший. До національних 
розходжень додавалися релігійні: австрійці, італійці і поляки сповідува-
ли католицизм, чехи – протестантизм, частина хорватів – мусульман-
ство, а українці – православ’я або уніатство.

При такій кількості різних національностей імперський уряд силою 
підтримував встановлений порядок, всіляко протидіяв прагненню окре-
мих народів до незалежності. Для цього він не гребував використовувати 
політику національного розбрату і підбурювання одного народу проти 
іншого. В імперії проводилось насильницьке понімечення.

У той же час, враховуючи зростання впливу найбільш розвинутих 
націй (чехів, поляків тощо), правлячі кола імперії були змушені надава-
ти їм обмежене самоврядування. У районах компактного проживання 
окремих національностей, зокрема Хорватії, Чехії і польській Галичині, 
діяли власні конституції, існували місцеві парламенти і органи самовря-
дування. У цих місцевостях, згідно закону, викладання в початкових 
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школах і діловодство у місцевих органах влади мало вестися на на-
ціональних мовах, але закон цей часто порушувався. До того ж місцеві 
національні конституції мали скоріше декоративний характер, а в 
дійсності все вирішувалося австрійською та угорською адміністрацією.

Різноманіття національного й релігійного складу, нерівноправне 
становище націй і народностей імперії викликало до життя різні націо-
нальні рухи, інтереси яких, однак, не завжди збігалися. Серйозні проти-
річчя існували навіть між двома пануючими націями – австрійцями і 
угорцями. Частина правлячих кіл Угорщини виступала за ліквідацію 
угоди 1867 р., відокремлення Угорщини від Австрії і проголошення 
незалежності країни. Ще більш складними були взаємини між іншими 
національностями. Народи, що не мали своєї державності, ворогували з 
австрійцями і угорцями, але в той же час нерідко перебували в неприяз-
них відносинах один з одним. 

Імперський уряд всіляко намагався придушити прагнення пригноб-
лених народів імперії до незалежності. Він неодноразово розпускав місце-
ві парламенти і органи самоврядування, але не міг остаточно покінчити з 
визвольним рухом. В Австро-Угорщині продовжували діяти численні 
легальні і нелегальні націоналістичні організації, що боролись за незалеж-
ність, за політичну, або, принаймні, культурно-національну автономію. 

Особливості соціально-економічного розвитку Австро-Угорщини. 
Соціально-економічне становище імперії характеризувалося нерівно мір-
ністю розвитку земель, що входили до її складу. Найбільш розвинутими 
у промисловому відношенні були Австрія і Чехія. Саме тут було 
зосереджено основні промислові підприємства, до яких, зокрема, відно-
сились і знамениті заводи «Шкода». Металургійний концерн «Шкода» 
був одним з найбільших об’єднань європейської військової промисловос-
ті. Загалом на частку Чехії припадало 86 % виплавки металу і понад 
50 % випуску текстилю в австрійській частині імперії. Проте в інших 
районах країни переважала дрібна і середня промисловість. Угорщина, 
Хорватія, Галичина і Трансільванія залишались аграрними районами з 
великим поміщицьким господарством.

Індустріальний потенціал імперії було створено при значній участі 
іноземних компаній і банків. Провідні галузі австро-угорської промис-
ловості – металургія, машинобудування, нафтова і електротехнічна – фі-
нансувались німецьким капіталом або були його власністю. Французам 
належали заводи «Шкода», частина залізниць, шахти і чавуноливарні 
заводи.

Робітничий клас Австро-Угорщини був нечисленним. Наймані робіт-
ники концентрувалися переважно у великих містах Австрії і Чехії та, 
частково, в угорському Будапешті. Дві третини населення імперії про-
живало на селі, займаючись сільським господарством і дрібними промис-
лами. В Угорщині було сильним земельне дворянство, представники 
якого служили в армії і державному апараті. 

У багатьох провінціях імперії національний гніт переплітався із 
со ціальною нерівністю, що найбільш було характерним для Західної 
України, Румунії і деяких інших частин країни. Хорватські, сербські і 
румунські селяни часто працювали на угорських поміщиків, українські 
селяни – на польську шляхту. Ця обставина ще більше ускладнювала 
національні відносини в імперії і посилювала національну ворожнечу.
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Австро-Угорщина на початку ХХ ст. Криза двоєдиної монархії. На 
початку ХХ ст. Австро-Угорська імперія переживала глибоку внутрішню 
кризу, пов’язану з наростанням визвольної боротьби пригноблених народів 
і загальним рухом за розширення громадянських прав і демократизації 
політичного життя. Значний вплив на активізацію суспільно-політичного 
руху в країні справила перша російська революція.

Після публікації в Росії царського маніфесту 17 жовтня 1905 р., що 
проголошував демократичні свободи і обіцяв скликання Державної думи, 
керівництво австрійських соціал-демократів закликало трудящих до 
масових дій з вимогою введення в країні загального виборчого права. На 
початку листопада 1905 р. у Відні і Празі почалися масові хвилювання, 
страйкуючі робітники вийшли на демонстрацію, мешканці міст почали 
будувати барикади і вступати у зіткнення із поліцією. Уряд Австрії був 
змушений піти на поступки і у лютому 1907 р. в австрійській частині ім-
перії було введено загальне виборче право для чоловіків віком з 24 років.

Інакше розгорталися події в Угорщині. Законопроект про реформу ви-
борчої системи було внесено в угорський сейм у 1908 р., але він передбачав 
збереження освітнього цензу для виборців. Лише в 1910 р. уряд Угорщини 
пообіцяв запровадити загальне виборче право, але до початку війни цю 
обіцянку так і не було виконано.

Вихід з напруженого внутрішнього становища правлячі кола країни 
шукали на шляху активної зовнішньої політики. Так звана «військова 
партія» на чолі з наступником престолу ерц-
герцогом Францом-Фердинандом прагнула 
до подальшої експансії на Балканах. У 1908 р. 
Австро-Угорщина остаточно анексувала Боснію 
і Герцеговину – колишні турецькі провінції, 
які відповідно до статей Берлінського тракта-
ту 1878 р. знаходились під управлінням імпе-
рії. Тим самим було зроблено спробу не лише  
вирішити внутрішньополітичні проблеми з 
допомогою зовнішньополітичних перемог, а й 
зміцнити імперію за рахунок збільшення у 
ній слов’янського населення.

Франц-Фердинанд та його оточення вино-
шували ідею перетворення дуалістичної мо-
нархії на триалістичну, надання слов’янам 
рівних із німцями та угорцями прав, щоб за-
побігти розвалу багатонаціональної держави. 
У триєдиній державі слов’яни мали зайняти 
подібне угорцям місце, тим самим розширивши 
національну базу режиму. Проте дії Австро-
Угорщини серйозно ускладнили її відносини з 
Росією та сусідньою Сербією, яка сама прагнула 
об’єднати балканських слов’ян у єдину держа-
ву під своєю гегемонією. 

Прагнучи зупинити наростання націо-
нально-визвольного руху народів, що населяли 
Австро-Угорщину напередодні світової війни, 
австрійський уряд вдався до відвертих репре-
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 Франц-Фердинанд
Франц-Фердинанд був 
дуже забобонним. Тож, 
коли напередодні намі-
ченої поїздки до Сараєво 
у нього вийшла з ладу 
машина, він занотував 
цей факт у записни-
ку, але все одно поїхав. 
Якби він через це відмі-
нив поїздку, чи вважає-
те ви, що світової війни 
не сталося б? Чому?
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сій. У 1912 р. був розпущений парламент Хорватії і припинено дію його кон-
ституції. Через рік така ж доля спіткала і чеський парламент, а у 1914 р. 
влада розпустила і загальноавстрійський рейхсрат. Проте, національні і 
соціальні протиріччя в імперії ще більше загострились.

1. Розкажіть про особливості політичної системи Австро-Угорщини. Що 
означає поняття «дуалістична монархія»?

2. Що визначала окрема економічна угода, укладена між двома частинами 
Австро-Угорської імперії у 1867 р.? Чому, на вашу думку, угорський уряд 
у 1897 р. відмовився пролонгувати (продовжити) її на чергові 10 років?

3. Чому Австро-Угорщину називали «клаптиковою імперією»? Які євро-
пейські народи входили до її складу?

4. Що змушувало австрійський уряд надавати обмежені самоврядні права 
окремим національностям, що входили до складу імперії?

5. Яку політику імперська влада проводила щодо пригноблених народів?
6. Схарактеризуйте особливості господарського розвитку двоєдиної держа-

ви на початку ХХ ст. Які відмінності мала економіка австрійської і угор-
ської частин імперії?

7. Розкажіть про політичну кризу в Австро-Угорщині на початку ХХ ст. 
Що змушувало імперський уряд шукати вихід з неї на шляху активіза-
ції зовнішньої загарбницької політики?

8. На що сподівались правлячі кола імперії, плануючи перетворити її на 
триєдину державу?

Англійський історик Джон Торквелл 
про Австро-Угорщину

Понад чотири століття імперія Габсбургів була най-
більшою європейською державою. Протягом більш як чотири століття... у цій 
частині Європи, де національності так перемішані між собою, важко було до-
сягти зго ди з приводу того, де повинні пролягати націо нальні кордони або яка 
національність має вва жатися державною більшістю, а яка – меншістю.

Імператор висловився так: «Нехай із цим розбереться сам диявол». Імперія 
Габсбургів віддавала перевагу у вирішенні більшості пи тань, виходячи із над-
національних інтересів.

Як англійський історик характеризує державні особливості Австро-Угорської 
імперії?

Закон про загальне, рівне, пряме, таємне виборче право 
у Австрії 26 січня 1907 р.

У палату депутатів обираються 516 членів у такій кількості від окремих коро-
лівств і земель: від королівства Чехії – 130, від ко ролівства Далмації – 11, від 
королівства Галіції і Лодомерії з великим герцогством Краківським – 106, від 
герцогства Нижньої Австрії – 64, від герцогства Верхньої Австрії – 22, від гер-
цогства Зальцбурзького – 7, від герцогства Штірії – 30, від герцогства Карін-
тії – 10, від герцогства Крайни – 12, від герцогства Буковини – 14, від марк-
графства Моравії – 49, від герцогства Верхньої і Нижньої Сілезії – 13, від 
графства Тірольсько го – 25, від землі Форарлберг – 4, від маркграфства 
Істрії – 6, від граф ства Гарц і Градіскі – 6, від міста Трієста з округою – 5...
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Виборчим правом на виборах у палату депутатів користуються всі особи чоло-
вічої статі, що досягли 24 років, мають австрійське громадянство, не втратили 
права голосу згідно імперському положенню про вибори і що проживають в 
межах однієї з громад представлених у рейхсраті королівств і земель не менше 
одного року до дня виборів. Правом бути обраним володіє кожна особа чоло-
вічої статі, що має австрійське громадянство принаймні три роки, яка досягла 
30 років і що не втратила права голосу згідно імперському положенню про 
вибори...

Чи вводив закон 1907 р. у Австрії справжню систему загального виборчого 
права? Чи, може, ще зберігав певні цензові обмеження?

З листа начальника генерального штабу Австро-Угорщини 
К. фон Гетцендорфа ад’ютантові спадкоємця престолу 

Франца-Фердинанда 2 липня 1908 р.

Я вважаю, що слід домагатися взаєморозуміння з представниками всіх на-
ціональностей у нашій армії. Особисто я знаю хорватську, чеську, польську, 
українську і італійську мови; угорської і румунської я не знаю, але хотів би ними 
оволодіти (з часом). Про введення угорської мови у військових училищах я не 
припускаю і думки; навпаки, я взагалі виключив би як даремне вивчення мов з 
програми військових училищ. У спільній армії угорська мова для мене те ж 
саме, що і будь-яка інша ненімецька мова; німецька – єдино можлива мова на 
військовій службі. У низових підрозділах (ротах, ескадронах, батареях) я до-
пустив би рідну мову... Про угорську мову в командуванні у загальній армії я не 
хочу чути.

Чому всебічно освічений начальник генерального штабу імперії, що знав де-
кілька мов, був категорично налаштований проти їх використання в армії, не 
роблячи винятку навіть для угорців?

Лист спадкоємця престолу Франца-Фердинанда міністрові 
закордонних справ з приводу анексії Боснії і Герцеговини 

6 серпня 1908 р.

Ваше превосходительство!.. Якщо подібна анексія буде визнана абсолютно 
необхідною, то я можу її тільки схвалити, за умови, що ці провінції як імперська 
земля будуть оголошені власністю обох частин монархії. Якщо ж Угорщина 
претендуватиме на їх приєднання... то цього абсолютно не можна допускати, 
краще взагалі не здійснювати анексію, а зберегти існуюче становище... Вза-
галі, в умовах наших погіршених відносин я проти подібних комбі націй. На моє 
переконання, такі речі може дозволити собі лише сильна, згуртована держава, 
а оскільки ми, через боротьбу між двома половинами імперії... не є ні сильни-
ми, ні згуртованими, то я б краще зачекав.

Яким чином характеризує цей документ стосунки між двома частинами імпе-
рії напередодні світової війни? 

1867 р. – утворення Австро-Угорської імперії.
1907 р. – запровадження в Австрії загального виборчо-
го права.
1908 р. – анексія Австро-Угорщиною Боснії і Герцего-
вини.
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Італія

Пригадайте, коли і за яких обставин відбулось об’єд-
нання італійських земель у єдину державу. Хто очолив 
італійський уряд: демократи-мадзіністи чи ліберали 
К. Кавура?

Державний лад Італійського королівства. Об’єднання Італії, здій-
снене в середині ХІХ ст., стало могутнім стимулом формування італій-
ської нації, утворення єдиного національного ринку та єдиної системи 
економіки. У межах конституційно-парламентського ладу було досягну-
то компромісу між ліберальним дворянством і національною буржуазією, 
позиції якої невпинно зміцнювались. Об’єднання країни прискорило роз-
виток ринкової економіки, сприяло перетворенню Італії з аграрної у 
аграрно-індустріальну державу з розвинутою фабрично-заводською про-
мисловістю і банківською системою. 

Проте збереження у південних провінціях країни залишків феодалізму 
у вигляді великих поміщицьких латифундій та кабальної селянської 
оренди зумовило зростаючу різницю у рівнях розвитку промислово роз-
винутої Півночі і аграрного Півдня та хронічне економічне відставання 
Італії від провідних держав світу. 

Державно-політичний лад Італійського королівства було визначено 
конституцією 1861 р., якою став Статут Сардинського королівства, даро-
ваний королем Карлом Альбертом ще у час революції 1848 р. Монарх збе-
рігав широкі владні повноваження – визначав склад і політичний курс 
уряду, керував зовнішньою політикою і збройними силами. Законодавча 
влада належала двопалатному парламенту, верхня палата якого – сенат – 
призначалася королем із числа вищого духовенства, дворянства і чинов-
ництва, а нижча обиралась на підставі високого майнового і освітнього 
цензу. Лише у 1882 р. цензові обмеження було зменшено, коло виборців 
розширилось і в парламенті збільшилась кількість представників підпри-
ємців та інших верств міського населення. 

Італія на початку ХХ ст. «Ліберальна ера» Дж. Джолітті. Напри-
кінці ХІХ ст. Італія пережила складну внутріполітичну кризу, зумовлену 
авторитарним курсом і репресіями консервативних урядів Кріспі, Рудіні 
і Пеллу. У 1897–1898 рр. дорожнеча і гострий брак продовольства внаслі-
док неврожаю викликали голодні бунти у великих містах країни. Страй-
кували робітники, домагаючись підвищення зарплати і поліпшення умов 
праці. Народні виступи було придушено з допомогою поліції та військ, у 
Мілані, Флоренції і Неаполі введено облоговий стан. 

Проте, кривава політика не зупинила наростання опозиції репресивно-
му режиму. Ліберальним партіям вдалося не лише зберегти, а і зміцнити 
свої позиції в країні й здобути перемогу на парламентських виборах 1900 р. 
У 1900 р. анархістами було вбито короля Умберто І, з яким пов’язували 
репресії 90-х рр. Новий король, Віктор-Еммануїл ІІІ, заявив про намір 
зберегти історичні здобутки Рисорджименто – єдність країни і політичні 
свободи – та доручив сформувати уряд лідерам конституційної опозиції 
Дзанарделлі і Джолітті. 

§8
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Створений у 1901 р. новий уряд перейшов 
від авторитарних методів і репресій до лібе-
рального курсу реформ і соціально-політич них 
поступок. Ідеологом і рішучим поборником 
цього курсу виступив яскравий представник 
італійського лібералізму Джованні Джолітті 
(прем’єр-міністр у 1903–1904 і 1906–1909 рр.).

Виходець із чиновницького середовища 
П’ємонту Джолітті зробив блискучу політич-
ну кар’єру, беззмінно обираючись до парла-
менту із 1882 до 1928 р. і займаючи вищі 
урядові посади в державі. Він не приховував, 
що є прихильником конституційної монархії, 
проте вважав, що соціальну базу влади треба 
розширити за рахунок трудящих верств на-
селення країни. З цією метою насамперед 
слід було забезпечити соціальний мир в Іта-
лії – визнати права робітників на страйки і 
створення професійних об’єднань, здійснити прогресивне соціальне 
законодавство та провести реформи у сфері освіти і охорони здоров’я.

Проте справжньою метою політики діяльного прем’єра було приско-
рення темпів економічного розвитку Італії, подолання її відставання від 
провідних європейських держав. Соціальне примирення в країні роз-
гляда лося лише як засіб забезпечення єдності нації заради досягнення 
спільних цілей. 

Скасувавши надзвичайний стан у країні, уряд відновив свободу дру-
ку, зборів і маніфестацій, діяльності економічних, політичних і релі гій-
них організацій. Держава стала арбітром у трудових суперечках між 
підприємцями і страйкуючими робітниками. У 1903–1904 рр. італій-
ський парламент прийняв закони про обмеження дитячої і жіночої праці 
та забезпечення державними замовленнями трудових кооперативів. 

Трохи згодом було вжито заходів для захисту національної економіки 
протекціоністськими митами та залучення іноземних, переважно ні-
мецьких, інвестицій. Уряд Джолітті проводив відверту політику форсо-
ваної (прискореної) індустріалізації країни, заохочуючи податковими 
пільгами, державними субсидіями і замовленнями розвиток металургії, 
машинобудування, автомобілебудування і хімічної промисловості. 

В Італії прискорилась централізація виробництва і концентрація 
капіталу, виникли великі промислові монополістичні об’єднання, зросла 
роль вітчизняних і зарубіжних банків. Країна з аграрної перетворюва-
лась на аграрно-індустріальну, хоча розрив між промисловою Північчю і 
сільськогосподарським Півднем так і не було подолано. У 1911 р. у про-
мисловості і на транспорті було зайнято 32 % працездатного населення 
Італії. Понад 20 % робітників країни зосереджувалося на підприємствах 
з числом працюючих понад 100 осіб. 

Політика Джолітті неодноразово викликала опір як з боку консер-
ваторів і клерикалів, так і лівої, соціалістичної опозиції. Особливі нарі-
кання викликали націоналізація залізниць і закони, що обмежували 
право страйку залізничників та інших категорій державних службовців. 
Проте це не заважало прем’єр-міністру знову і знову очолювати уряд та 
продов жувати свій курс. 

 Джованні Джолітті
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Зовнішня і колоніальна політика. Зберігаючи формально вірність 
Троїстій угоді 1882 р. з Німеччиною та Австро-Угорщиною на початку 
ХХ ст., Італія, водночас, поступово зближується і з країнами Антанти. 
У 1900 і 1902 рр. вона досягнула домовленості із Францією про взаємний 
нейтралітет на випадок участі однієї із сторін у європейській війні, а та-
кож про підтримку Італією французьких претензій на Марокко, а 
Францією – італійських планів загарбань у Північній Африці. У 1909 р. 
подібну угоду було укладено із Росією в обмін на готовність Італії під-
тримати ідею перегляду режиму чорноморських проток. 

Внаслідок цих дипломатичних маневрів Італія у 1911 р. оголосила 
Туреччині війну, як писав тоді один з російських журналістів, «із за-
гальної згоди всієї Європи». Італо-турецька війна завершилася загарбан-
ням Тріполітанії і Кіренаїки, з яких було утворено нову італійську коло-
нію Лівію. За умовами Лозаннського мирного договору 1912 р. Італія 
зобо в’язувалась вивести свої війська з Додеканезьких островів, проте так 
і не виконала свою обіцянку. За відмову від своїх північноафриканських 
володінь Туреччина отримала умовну грошову компенсацію у 2 млн лір. 

1. Розкажіть про особливості політичної системи Італійського королівства.
2. Охарактеризуйте зміни у внутрішній політиці Італії на початку ХХ ст.
3. Визначте суть і спрямованість ліберального курсу Дж. Джолітті. У чому, 

на вашу думку, полягала справжня мета його внутрішньої політики?
4. Які заходи уряд Джолітті вживав для прискорення індустріалізації кра-

їни?
5. Охарактеризуйте напрямки зовнішньої політики Італії на початку ХХ ст. 
6. Подумайте, чому першим об’єктом своєї агресії вона обрала Туреччину, а 

не будь-яку іншу країну.

Виступ Дж. Джолітті в палаті депутатів 

4 лютого 1901 р.

…Організація робітників йде поруч з суспільним 
прогресом в цілому. Протидія цьому руху привела лише до того, що зробило 
ворогами держави трудящі класи, які бачили по відношенню до себе з боку 
уряду замість доброзичливості недовір’я, хоча роль уряду полягає в тому, 
щоб бути неупередженим захисником всіх класів. 

…Було б помилкою і забобоном вважати, що низькі заробітки сприяють 
прогре су промисловості; низька заробітна плата означає погане харчування, 
а робітник, що погано харчується, фізично і розумово слабкий. Країни з висо-
кою заробітною платою стоять на чолі промислового прогресу. 

…На мою думку, коли уряд, як він це робив, втручається для того, щоб під-
тримувати заробіт ки на низькому рівні, він припускає несправедливість і, 
більш того, еконо мічну й політичну помилку. Несправедливість, оскільки він 
нехтує своїм обов’язком – зберігати абсолютну неупередженість стосовно 
всіх громадян, стаючи на бік одного класу в боротьбі проти іншого. Економіч-
ну помилку, – бо він порушує функціонування економічного закону попиту 
і пропозиції, який є єдиним законним регулятором розміру заробітної плати, 
як і ціни будь-якого іншого товару. І нарешті, політичну помилку, оскільки 
перетворив на ворогів держави ті класи, які становлять переважну більшість 
населення країни. 

3
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Єдиною корисною функцією держави у боротьбі між капіталом і працею є 
функція вми ротворення, а іноді і примирення, під час страйків вона повинна 
втручатися лише в одному випадку: для охорони свободи праці, яка не менш 
священна, ніж свобода страйків, – коли страйкуючі хочуть завадити працювати 
іншим робітникам...

До нашого політичного життя увійшли нові народні течії, кожний день вису-
ває нові проблеми, виникли нові сили, з якими уряд має рахуватися. Голос 
трудящих класів, що посилюється, стає все більш вагомим, непереборним, 
оскільки це має місце в усіх цивілізованих країнах і ґрунтується на принципах 
рівності між людьми. Тепер ніхто не може сподіватись перешкодити народним 
масам домогтися належного їм місця у впливі на економіку і політи ку, і 
обов’язок прибічників існуючих установ полягає в тому, щоб переконати ці 
класи – і переконати їх не базіканням, а справами, що вони і за існуючих умов 
можуть розраховувати на щось набагато більше, ніж у мріях про майбутнє, і 
що кожен їх законний інтерес і при існуючих політичних і соціальних порядках 
зустріне відгук. 

Уважно ознайомтеся з документом. Чому прем’єр-міністр Італії вважав при-
душення виступів робітників за підвищення зарплати несправедливістю, еко-
номічною і політичною помилкою уряду? Чому він визнавав законним право 
робітників на страйки і утворення власних організацій? Яку мету він пересліду-
вав, прагнучи досягти соціального миру в країні?

Інструкція Дж. Джолітті префектам, супрефектам і квесторам 
1 червня 1906 р.

Особливо я нагадую всім державним посадовим особам, що у наш час гли-
боких соціальних рухів завдання уряду повинне полягати в тому, щоб дотриму-
ватися найповнішого невтручання в боротьбу між капіталом і працею і виявити 
найтурботливішу увагу до законних прагнень трудящих класів. Насамперед за-
вдання уряду полягає в тому, щоб переконати всіх, що боротьба за прогрес 
лише тоді може бути плідною, коли вона ведеться мирними, цивілізованими 
методами, з дотриманням порядку.

Тому всі ті, хто представляє уряд як на вищому, так і на нижчому рівні, 
зобов’язані не лише суворо застосовувати закони, але і посилено сприяти до-
сягненню справжнього соціального миру.

Які настанови давав Дж. Джолітті представникам виконавчої влади на місцях?

Дж.  Джолітті про захоплення Італією Тріполітанії і Кіренаїки 
у 1911 р.

...Якщо б до Лівії не рушили ми, то це зробила б інша держава... Італія, і так 
вже глибоко приголомшена французькою окупацією Тунісу, безумовно, не по-
терпіла б повторення такої події в Лівії. 

...У Лівії все ще переважали умови виняткової відсталості... У Бенгазі все ще 
існувала торгівля рабами... Немислимо було терпіти таку ганьбу і безчестя на 
порозі Європи.

Яким чином обґрунтовував і виправдовував голова італійського уряду анек-
сію Лівії?

1901 р. – прихід до влади в Італії лібералів. Початок «Лі-
беральної ери».
1906–1909 рр. – «велике міністерство» Дж. Джолітті.
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Соціально-економічний і політичний 
розвиток Російської імперії 
на початку ХХ ст.
Поміркуйте, яке значення для соціально-економічного 
розвитку Російської імперії мали реформи 60–70-х рр. 
ХІХ ст. Чи було в країні остаточно вирішено земельне 
питання? 

Економічний розвиток. Зміни у соціальній структурі. Розвиток 
вільної ринкової економіки в Росії розпочався пізніше, ніж у розвинутих 
країнах Західної Європи, після реформи 1861 р. Він затримувався і 
ускладнювався залишками феодально-кріпосницьких відносин, проте 
здійснювався у межах світової еволюції капіталізму і підпорядковувався 
загальним закономірностям. За темпами зростання промисловості у по-
реформене 40-річчя Росія випереджала Англію і Францію, а в окремі пе-
ріоди навіть Німеччину і США. У 90-х рр. ХІХ ст. обсяг промислового ви-
робництва у Російській імперії збільшився у 2 рази, тоді як у Німеччині – 
на 62 %, США – на 38 % і Англії – на 27 %. За рівнем концентрації ви-
робництва Росія вийшла на перше місце у світі. 

Швидка індустріалізація Росії змінила географічне розташування 
промисловості. Тривалий час головним центром важкої індустрії імперії 
був Урал. У пореформений період в імперії формуються нові індустріаль-
ні центри, зокрема в Петербурзі, Москві, Прибалтиці та Польщі. На ве-
ликий промисловий район перетворився Південь України (Донбас і 
Придніпров’я). Питома вага металургії Півдня у загальній виплавці ча-
вуну в Російській імперії збільшилася у 90-ті рр. ХІХ ст. до 28,5 %. 
Швидкого розвитку набула нафтова промисловість Баку. Перед почат-
ком ХХ ст. Росія вийшла на перше місце у світі за видобутком нафти, 
хоча згодом поступилася ним США. 

У 1900–1903 рр. Росія, як і інші країни світу, пережила економічну 
кризу. Розоряючи сотні дрібних і середніх підприємців, криза стимулю-
вала концентрацію виробництва на великих підприємствах і об’єднання 
їх у могутні конкурентоспроможні компанії. Створені лише за одне деся-
тиріччя (1902–1913 рр.) російські монополії охопили виробництво і збут 
80 видів продукції, контролювали цілі галузі промисловості і повністю 
визначали їх розвиток. Найбільш поширеною формою підприємницьких 
об’єднань у Росії стали синдикати. Найбільші з них – «Продвугілля» зо-
середив у своїх руках 60 % видобутку вугілля в Донбасі, «Продаруд» – 
80 % видобутку руди країни, «Продпаровоз» – 95 % виробництва потя-
гів, а «Продамет» – 95 % металевих виробів.

Монополістичні союзи виникали у машинобудуванні, на транспорті, в 
текстильній і цукровій промисловості. До 1914 р. в Росії було зареєстрова-
но близько 100 синдикатських і картельних угод, які охоплювали 65–70 % 
промислового виробництва. Безпосередню участь у їх створенні брала дер-
жава, що стимулювала об’єднання підприємців великими замовленнями 
на метал, паливо, різні види озброєнь і будівництво військових кораблів. 

Протягом 1861–1913 рр. обсяг промислового виробництва у Російській 
імперії збільшився у 12 разів. Проте рівня передових країн світу вона так 
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і не змогла досягти. Випереджаючи їх за відносними темпами промисло-
вого розвитку, вона продовжувала відставати від них за абсолютними 
розмірами приросту продукції і тому серйозно поліпшити своє становище 
у світовому господарстві не змогла. 

Займаючи традиційне п’яте місце у світі, Росія у 1913 р. випустила 
промислової продукції у 2,5 раза менше, ніж Франція, у 4,5 – ніж Англія, 
у 5,9 – ніж Німеччина і у 8 разів менше, ніж США. Економічний рівень 
Російської імперії перед Першою світовою війною був близький до рівня 
США у 1860 р., тобто вона відставала від найрозвинутішої країни світу на 
півстоліття.

Закономірним наслідком економічного відставання імперії стала зрос-
таюча технічна залежність від передових країн. Промислове зростання 
країни у 60-х рр. ХІХ ст. починалось із щорічного ввезення із-за кордону 
машин та інструментів на 7,5 млн крб. А у 1912 р. імпорт устаткування 
досяг 150 млн крб. Напередодні Першої світової майже половина (43,6 %) 
нових машин, що встановлювалися на заводах імперії, була іноземного 
виробництва. В країні було практично відсутнє власне верстатобудування. 
У загальному обсязі машинобудування воно становило лише 1 %.

Індустріалізація Росії спиралась не тільки на закордонну техніку, але 
й, значною мірою, – на фінансові ресурси західних країн. Лише у 
1881–1900 рр. іноземні капіталовкладення у російських акціонерних 
компаніях зросли більш, ніж удвічі. Головними об’єктами французьких, 
німецьких, англійських і бельгійських інвестицій стали видобувна, па-
ливна і металургійна промисловість.

Росія залишалася переважно аграрною країною. У 1913 р. продукція 
сільського господарства становила 60 % у загальному обсягу виробни-
цтва, а у самій індустрії переважала продукція легкої і харчової промис-
ловості (67 %). Зерно і сировина становили 50 % російського експорту, а 
у імпорті переважали машини і технологічне устаткування. 

Сільське господарство продовжувало еволюціонувати на ринкових 
рейках. У 1905 р. вихідці з купців і селян становили вже дві третини всіх 
великих земельних власників. Перебудовували свої маєтки на капіта-
лістичний лад і чимало поміщиків-дворян. Проте більшість селян зали-
шалися малоземельними і безземельними та змушені були вдаватись до 
кабальної оренди землі.

Промисловий переворот і наступна індустріалізація в Росії привели до 
глибоких зрушень соціального порядку. Стрімке зростання промислово-
го виробництва зумовило швидкі темпи формування робітничого класу і 
високий рівень його концентрації. Ряди промислового пролетаріату по-
повнювалися за рахунок розорених селян і ремісників. У 1901–1913 рр. 
загальна кількість робітників у промисловості й транспорті збільшилася 
на 45 % і досягла 4,5 млн чол. Понад половину робітничого класу країни 
було зосереджено на великих підприємствах з числом працюючих понад 
500 осіб. 

Умови праці й побуту робітників Росії залишались важкими. Робочий 
день та заробітна плата не регламентувалися державою, їх визначали 
підприємці. Середня тривалість робочого дня становила 13–14 годин. 
Техніка безпеки на підприємствах не дотримувалась, а штрафи на вироб-
ництві сягали 30–40 % заробітку. Робітники часто мешкали у фабрич-
них казармах. 



62

Що можна сказати про життя і побут людей, чиї зображення використані 
в колажі? Чи сильно змінилось з тих пір село? Свою думку обґрунтуйте.
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Соціал-демократичний рух. Виникнення більшовизму. Низький 
рівень життя, соціальна незахищеність і нестерпні умови праці зумовили 
активізацію робітничого руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., сприяли 
поширенню у робітничому середовищі марксистських ідей. 

У російському соціал-демократичному русі формується радикальний 
напрям, прибічники якого дотримувалися революційних поглядів. Ліде-
ром цього напряму на початку ХХ ст. стає Володимир Ульянов (Ленін). 
Аби прискорити революцію, Ленін пропонував об’єднати роз’єднані 
марксистські сили в єдину політичну організацію, перейти від пропаган-
ди марксизму до політичної агітації серед робітників. У 1895 р. за його 
ініціативи в Петербурзі було створено «Союз боротьби за визволення 
робітничого класу», проте невдовзі керівний центр «Союзу» було заареш-
товано, а Леніна відправлено у заслання.

У березні 1898 р. у Мінську відбувся перший з’їзд Російської соціал-
демократичної робітничої партії (РСДРП), що проголосив утворення 
єдиної робітничої партії на марксистській платформі, проте у його роботі 
взяло участь лише 9 делегатів, а програму, статут і тактику партії так і 
не було вироблено. 

Програмні документи РСДРП було прийнято лише на ІІ з’їзді партії, 
що відбувся у 1903 р. у Лондоні. Головним завданням партії програма 
визначала здійснення соціалістичної революції та встановлення дикта-
тури пролетаріату на час соціалістичних перетворень у країні. У якості 
першочергових ставилися завдання повалення самодержавства, встанов-
лення демократичної республіки, запровадження 8-годинного робочого 
дня для робітників, проведення аграрної реформи тощо. 

На з’їзді розгорнулася боротьба з програмних, тактичних та органі-
заційних питань між революційним і реформістським угрупованнями. 
Супротивники Леніна, зокрема, заперечували необхідність встановлення 
диктатури пролетаріату і союзу робітничого класу з селянством. Під час 
виборів керівних органів партії В.І. Ленін та його прихильники здобули 
більшість голосів, після чого за ними закріпилася назва більшовиків, а 
їхніх супротивників-реформістів стали називати меншовиками. Вже тоді 
більшовики порушували питання про захоплення політичної влади 
насильницьким шляхом, відштовхнувши від себе багатьох своїх при-
хильників.

Російсько-японська війна. На початку ХХ ст. одним із напрямків зов-
нішньополітичної експансії Російської імперії став Далекий Схід, де її 
головним суперником була Японія. У 1896 р. Росія здобула дозвіл Китаю 
на будівництво через територію Маньчжурії Китайсько-Східної залізни-
ці, а у 1898 р. отримала в оренду Ляодунський півострів з Порт-Артуром, 
який став базою її Тихоокеанської ескадри. Під час придушення народ-
ного повстання в Китаї у 1900 р. російські війська окупували Маньчжу-
рію і залишилися там на тривалий час.

Економічна і військова експансія Росії в регіоні загострила відносини 
імперії з Англією та Японією. У 1902 р. останні уклали між собою союз-
ний договір. Союзниця Росії – Франція відмовилася допомагати їй у 
далекосхідній політиці, а Німеччина відверто підштовхувала Росію до 
війни, сподіваючись послабити суперника і відволікти його увагу від 
європейських справ. 

На початок 1904 р. Японія завершила підготовку до війни і 26 січня 
здійснила раптовий напад на російську ескадру в Порт-Артурі, завдавши 
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їй серйозних втрат. Одночасно біля берегів Кореї японські кораблі зму-
сили прийняти бій крейсер «Варяг», екіпаж якого у нерівній битві ви-
явив нечувану хоробрість і героїзм.

У лютому 1904 р. з призначенням нового командувача, адмірала 
С.О. Макарова, російська ескадра розпочала активні дії проти японсько-
го флоту, проте через місяць вони припинилися після загибелі флотовод-
ця на флагманському броненосці «Петропавловськ». Новий командувач 
ескадрою відмовився від наступальних операцій на морі, що дозволило 
японцям вільно перекидати свої війська з Японії до Кореї, Маньчжурії і 
на Ляодунський півострів – до Порт-Артура.

Побоюючись за долю Порт-Артура, царський уряд наказав команду-
вачеві маньчжурською армією генералу Куропаткіну перейти в контр-
наступ, проте у першій же сутичці з японцями під Вафангоу в червні 
1904 р. російські війська зазнали поразки. Наприкінці вересня Куропат-
кін спробував знову перейти у наступ. У битві на ріці Шахе росіяни та 
японці зазнали великих втрат, але операція виявилася безрезультатною 
для обох сторін.

Героїчно оборонялася залога Порт-Артура. Улітку й восени 1904 р. 
японці декілька разів безуспішно штурмували його фортечні споруди. 
Лише у грудні, коли армія генерала Ногі захопила висоти над містом і 
стала обстрілювати розташовані у бухті російські військові кораблі, 
генерал А.М. Стессель підписав акт про капітуляцію фортеці. Падіння 
Порт-Артура змусило царське командування активізувати дії у Мань-
чжурії, але в лютому 1905 р. супротивник сам перейшов у наступ. У ви-
рішальній битві під Мукденом, в якій з обох боків брало участь 600 тис. 
осіб, російська армія зазнала повної поразки. 

Сподівання царського уряду на вдале закінчення війни були остаточ-
но поховані після розгрому японцями під Цусімою у травні 1905 р. наді-
сланої з Балтики 2-ї Тихоокеанської ескадри адмірала З.П. Рожествен-
ського. Для Росії війну було програно.

 Порт - Артур, флагманський корабель ескадри – броненосець «Петропав-
ловськ», адмірал Макаров та солдати – учасники боїв
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Мирні переговори, що велися за посередництва президента США Тео-
дора Рузвельта, завершились підписанням мирного договору у Портсму-
ті в серпні 1905 р. Росія була змушена поступитися Японії Порт-
Артуром, Південно-Маньчжурською дорогою і південною половиною 
острова Сахалін, визнати її контроль над Кореєю. Поразка у війні сприя-
ла наростанню революційної кризи в Російській імперії.

Революція 1905–1907 рр. Початок революції. Революція в Росії була 
зумовлена особливостями її соціально-економічного і політичного розвит-
ку. Незважаючи на швидке промислове зростання, імперія й надалі зали-
шалася порівняно відсталою країною. Капіталістичні відносини в країні 
переплітались із численними феодальними пережитками, найбільш кричу-
щими з яких були збереження самодержавства і великого поміщиць кого 
господарства. Росія лишалася єдиною державою на континенті, де зберігав-
ся абсолютизм, а 30 тис. дворян-поміщиків володіли 70 млн десятин землі.

У той же час понад десять мільйонів селянських господарств мали в 
середньому лише по 7,5 десятин землі. Зростала частка малоземельних і 
безземельних селян, змушених вдаватися до кабальної оренди або шука-
ти роботу в містах. Не кращим було й становище робітників. Постійними 
супутниками життя трудящих верств було убозтво, хронічне недоїдання, 
хвороби, соціальне і політичне безправ’я. 

У країні були відсутні демократичні свободи. Самодержавство жор-
стоко переслідувало опозиційний суспільно-політичний рух. Російська 
імперія залишалася «в’язницею народів». Пригноблені нації були по-
збавлені можливості навчатися рідною мовою, і царат всіляко намагався 
їх русифікувати. Про надання народам імперії якоїсь автономії навіть і 
мови не було. Наростання в Росії революційної кризи прискорила пораз-
ка Росії у війні з Японією, що виявила економічну і військову відсталість 
імперії та гнилість режиму самодержавства. 

Початок революції поклали події 9 січня 1905 р. в Петербурзі. У цей 
день, в неділю, багатотисячна демонстрація страйкуючих робітників, 

 Розстріл демонстрантів на Двірцевій площі
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очолювана священиком Гапоном, рушила до Зимового палацу з метою 
передати Миколі ІІ петицію з проханням поліпшити умови життя тру-
дящих. Але шлях робітникам перепинили поліція і війська. Біля Нарв-
ських воріт і Двірцевої площі солдати відкрили вогонь. Цього дня на 
вулицях було вбито понад 1 тис. робітників, а майже 5 тис. поранено.

Кривава розправа викликала всенародне обурення. У мітингах про-
тесту брали участь представники різних соціальних верств. Страйки, 
мітинги, демонстрації охопили всі промислові центри Росії. На боротьбу 
піднялися робітники національних районів. Страйки відбувалися в 
Польщі, Україні, Закавказзі. У січні 1905 р. по всій імперії страйкувало 
майже 450 тис. робітників. На боротьбу піднялися й селяни. У січні-лютому 
1905 р. влада зареєструвала 120 селянських виступів. 

Царський уряд намагався вгамувати робітників. Було утворено комі-
сію для «з’ясування причин невдоволення робітників у Санкт-Петербурзі 
і його передмістях і для віднайдення заходів до усунення таких у май-
бутньому», до якої мали увійти представники від підприємців і робітни-
ків. Проте робітники зажадали забезпечення свободи слова, недоторка-
ності особи, а також звільнення заарештованих товаришів. Ці вимоги 
було відкинуто, і робітники відмовилися від участі в комісії.

Розмах революційної боротьби в країні посилювався. 1 травня (у день 
між народної солідарності трудящих) 1905 р. робітники відзначили ма-
совими демонстраціями та страйками, що відбулись у 180 містах країни. 
12 травня розпочався страйк текстильників Іваново-Вознесенського 
району, у якому взяло участь близько 70 тис. робітників. Робітники 
висунули власні вимоги: запровадження 8-годинного робочого дня, під-
вищення заробітної плати, надання свободи спілок, зборів. Для керів-
ництва страйком було обрано Раду уповноважених, що стала однією з 
перших у країні рад робітничих депутатів. Страйк тривав майже три мі-
сяці. Робітники повернулися до праці лише після поступок фабрикантів.

Заворушення охопили й армію. У червні 1905 р. вибухнуло повстання 
на броненосці «Потьомкін» на чорноморському флоті. Розправившись 
із найненависнішими офіцерами, матроси підняли червоний прапор. З 
великими труднощами повстання вдалося придушити, проте сам факт 
виступу на бойовому кораблі серйозно стривожив правлячі кола імперії.

Революційні події викликали занепокоєння у ліберальних колах 
країни. У травні 1905 р. з’їзд земських і міських діячів звернувся до 
царя з пропозицією спільними зусиллями заспокоїти народ. Не отри-
мавши відповіді, у липні 1905 р. ліберали прийняли звернення вже до 
народу, закликаючи його до співробітництва. Вони прагнули заспокоїти 
трудящих, пропонуючи мирне розв’язання назрілих проблем. 

Всеросійський політичний страйк. Маніфест 17 жовтня. У жовтні 
1905 р. Росію охопив загальний політичний страйк. Він розпочався зі 
страйку московських друкарів та залізничників, що вимагали підвищен-
ня зарплати. Проте під впливом радикально налаштованих студентів він 
перетворився згодом на масовий, політичний. За п’ять днів страйк охо-
пив усі залізниці Росії, заводи Прибалтики, Фінляндії, Польщі, України, 
Закавказзя. Страйкували не лише робітники, а й поштові й конторські 
службовці, студенти університетів Москви, Петербурга та інших великих 
міст. У страйку взяло участь понад 2 млн осіб. Ділове життя в країні було 
паралізоване. Натомість різко активізувалися різноманітні політичні сили.
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У ході революції в Росії оформилися три політичні табори. Урядовий, 
що представляв консервативні кола суспільства, всіляко опирався будь-
яким реформам, стояв на сторожі абсолютизму і станових привілеїв 
дворянства. До ліберального табору входила буржуазія, частина дворян 
та інтелігенції, що прагнули модернізації Росії шляхом поступових 
реформ та запровадження в країні політичних свобод і представницьких 
органів влади. Ліберали виступали як проти самодержавства, так і про-
ти можливого революційного перетворення суспільства. Третій табір 
об’єд нав радикально налаштовані верстви, що домагалися докорінніх 
пе ре тво рень у суспільстві. Його очолювали соціалістичні партії країни – 
соціал-демократи, соціалісти-революціонери (есери) та анархісти.

 Спільний тиск ліберальної і радикальної опозиції змусив урядовий 
табір піти на поступки. За порадою одного з найбільш далекоглядних 
політиків імперії, голови уряду графа С.Ю. Вітте 17 жовтня 1905 р. Ми-
кола ІІ підписав маніфест, яким «дарував» своїм підданим основні грома-
дянські права і свободи. Було оголошено про скликання Державної 
думи – представницького органу імперії із законодавчими повноваження-
ми. Росія здобула можливість перетворення на конституційну монархію.

Загострення політичної ситуації наприкінці 1905 р. Очікуваного 
заспокоєння в Росії не відбулось і царат посилив репресії проти страй-
куючих трудящих. Вже другого дня після оприлюднення маніфесту 
війська та поліція били й розстрілювали демонстрантів у Петербурзі, 
Баку, Ташкенті, Києві.

Поступками царату були в основному задоволені ліберали, що вва-
жали своє завдання виконаним і були готові до співробітництва з владою 
з метою її поступової демократизації. Ліберальні кола об’єднались у дві 
легальні політичні партії: «Союз 17 жовтня» («октябристи»), лідерами 
якого стали впливові підприємці А. Гучков і М. Родзянко, та консти-
туційно-демократичну на чолі з П. Мілюковим. Остання виступала за 
послідовне втілення у життя конституційних принципів і припускала 
можливість законодавчого вирішення «робітничого питання». 

Праві націоналістичні сили об’єднались у цей час у «чорносотенні» 
організації, найбільшими з яких були «Союз російського народу» та 
«Союз Михаїла Архангела». Вони вважали, що маніфест 17 жовтня су-
перечить традиціям російського народу і підписаний царем під тиском 
«внутрішніх ворогів» Росії. Відразу ж після оприлюднення маніфесту 
чорносотенці організували в багатьох місцях країни жорстокі погроми, 
жертвами яких найчастіше були євреї, представники прогресивної інте-
лігенції і студентства. 

Маніфест 17 жовтня не прийняла і ліва опозиція, що прагнула не 
модернізувати, а знищити існуючий лад. Під впливом соціалістів опини-
лися ради робітничих депутатів, що створювалися на підприємствах для 
керівництва страйками. Більшовиками вони взагалі розглядались як 
органи майбутньої революційної влади. Використовуючи свій вплив у 
радах, що виникли у цей час у багатьох містах країни, радикально нала-
штовані соціалісти готували антиурядові виступи.

У грудні 1905 р. керована більшовиками московська Рада робітничих 
депутатів ухвалила рішення про збройний виступ з метою повалення ца-
ризму, скликання і проголошення демократичної республіки. Повстання 
розпочалось загальним політичним страйком, що 7 грудня паралізував 
життя в Москві. У місті почалися сутички між революціонерами-
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дружин никами й поліцією, розгорнулася боротьба на барикадах. У місто 
ввійшли регулярні війська, проти повстанців було застосовано арти-
лерію. Прибуття до Москви з Петербурга гвардійського Семенівського 
полку забезпечило військову перевагу царських сил, і 17 грудня опір 
дружинників було зламано. Під час боїв у Москві загинуло понад тисяча 
чоловік, цілі райони міста було зруйновано.

Збройні виступи революціонерів відбулися також і в інших містах 
імперії. Одночасно почастішали селянські виступи. Чимало селян сприй-
няли царський маніфест як дозвіл користуватися поміщицькою землею. 
Вони захоплювали ріллю, вирубували ліси, відмовлялися сплачувати 
орендну плату, підпалювали поміщицькі садиби та виганяли іх власни-
ків із маєтків.

Спад революції. У 1906 р. революція в Росії пішла на спад. Якщо в 
1905 р. кількість страйкарів сягала близько 3 млн, то в 1906 р. – 1 млн 
108 тис., а у 1907 р. – лише 740 тис. Царський уряд вдався до репресій. 
Поліція розганяла ради робітничих депутатів, закривала профспілки, 
війська придушували виступи селян.

Революція зазнавала поразки. Її учасникам не вдалося знищити 
са модержавний лад, ліквідувати поміщицьке землеволодіння. Проте 
боротьба не минулася марно. Протягом революції робітники домоглися 
скорочення тривалості робочого дня, підвищення платні. Послабшав 
поліційний нагляд за селянами, припинилося стягнення викупних пла-
тежів за землю. У країні було створено Державну думу, наділену законо-
давчими правами, виникли легальні політичні партії, зароджувалися 
демократичні традиції.

У березні 1906 р. відбулися вибори до І Державної думи. Хоча вибор-
чий закон було складено таким чином, щоб забезпечити у Думі більшість 
представникам дворян і буржуазії, її склад здався царю занадто лівим та 
неслухняним і перший російський парламент було розпущено. На почат-
ку 1907 р. було проведено вибори у ІІ Думу, яка виявилася ще більш 
лібераль ною і лівою, ніж її попередниця.

Перенесення політичної боротьби в стіни парламенту аж ніяк не 
влаштовувало радикальні партії, тим більше, що уряд всіляко намагався 
обмежити його повноваження. Вони розгорнули масований політичний 
терор проти влади. У 1906–1907 рр. терористами, переважно есерами, 
було вбито і поранено 4,5 тис. посадовців імперії. Випадковими жертва-
ми замахів, скоєних терористами, стали і невинні люди.

Лівий терор викликав посилення урядових репресій. В придушенні 
революційних виступів дедалі частіше використовувались війська. У цих 
складних умовах у правлячих колах почали шукати «сильну людину», 
здатну вгамувати революційний рух і стабілізувати політичну ситуацію 
в країні. Вибір впав на П.А. Столипіна, якого у липні 1906 р. було при-
значено головою Ради міністрів.

Столипін Петро Аркадійович (1862–1911) – російський державний 
діяч. Походив із старовинного дворянського роду. Закінчив фізико-мате-
матичний факультет Петербурзького університету. Був обраний предводи-
телем дворянства Ковенської губернії. Незабаром перейшов на службу до 
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Міністерства внутрішніх справ, був гродненським, а потім саратовським 
губернатором. У 1906 р. призначається міністром внутрішніх справ, далі – 
головою Ради міністрів. У 1907–1911 рр. він фактично визначав урядовий 
курс. 1 вересня 1911 р. внаслідок замаху був смертельно поранений есером 
Дмитром Богровим.

Скориставшись зі спаду революційної боротьби, уряд Столипіна перей-
шов у наступ. 3 червня 1907 р. ІІ Державну думу було розпущено. По суті, 
це був державний переворот, оскільки одночасно, без згоди парламенту, 
цар вніс зміни у виборчу систему країни. Новий виборчий закон забезпе-
чував безумовну перевагу заможних верств населення, суттєво обмежую-
чи виборчі права робітників і селян. Закон позбавляв права представни-
цтва області Середньої Азії і Сибіру.

Третьочервнева монархія. Після придушення революції політична 
реакція поширилася по всій імперії. Понад 70 губерній П. Столипіним 
було оголошено на становищі «надзвичайної» охорони. Радикальні соціа-
лісти намагалися продовжувати революційні виступи, але на вимогу ново-
го прем’єра суди не скупилися на смертні вироки «терористам». Відбува-
лися масові арешти, на селі лютували військові каральні загони. 
У 1906–1909 рр. царські суди винесли понад 5 тис. смертних вироків, а 
мотузку шибениці в Росії недарма стали називати «столипінською кра-
ваткою». За роки реакції було закрито понад 450 профспілок, заборонено 
видання 100 демократичних газет і журналів.

 Вгорі: Петро Столипін і члени його родини; внизу, ліворуч: його вбивця, 
Богров; наслідки одного із замахів на життя прем’єра; могила Столипіна
Що вам відомо про життя і діяльність Петра Столипіна? Дізнайтеся з до-
даткових джерел обставини спрямованого проти нього бомбового замаху у 
Санкт-Петербурзі. Де був убитий і похований цей діяч?

8
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Політичний режим, що ствердився в Росії після революції, здобув 
назву Третьочервневої монархії (від дати перевороту). Якщо маніфест 
17 жовт ня 1905 р. знаменував собою початок перетворення Росії на 
конституційну монархію, то прийнятий 3 червня 1907 р. виборчий закон 
серйозно загальмував цей процес. Нова виборча система надійно гаран-
тувала владі лояльність депутатського корпусу. На перших же виборах 
до Думи 45 % депутатських мандатів здобули дворяни. 

Провідну роль в обраній у вересні 1907 р. ІІІ Державній думі відігра-
вали фракції монархістів (31 % депутатських місць), октябристів (30 %) 
і кадетів (26 %). Причому насправді все залежало від октябристів. 
Залежно від ситуації вони об’єднувались або з монархістами, формуючи 
правооктябристську більшість, або з кадетами, створюючи октябрист-
сько-кадетську коаліцію. Загалом же III Дума цілком підтримувала уряд 
у питаннях внут рішньої та зовнішньої політики.

Реформи П.А. Столипіна. Росія напередодні світової війни. Розпо-
чавши свою діяльність з розпуску ІІ Думи і придушення революційних 
виступів, П.А. Столипін добре розумів, що революційний рух викликали 
об’єктивні причини, які можна усунути тільки шляхом реформ. На засі-
данні Державної Думи, звертаючись до представників лівих партій, він 
заявив: «Вам потрібні великі потрясіння, а нам потрібна велика Росія». 
Столипін прагнув модернізувати Росію, вивести її на рівень європей-
ських країн і, одночасно, зміцнити соціальну базу існуючого режиму. 
Він розробив план реформи управління Російською імперією на 1910– 
1920 рр., який передбачав надання автономії національним окраїнам.

Ядро столипінських реформ становили аграрні перетворення. Новий 
голова уряду передусім вирішив зруйнувати селянську общину, яка зав-
жди вважалась однією з підвалин монархічного ладу. Згідно царського 
указу від 9 листопада 1906 р. та прийнятого ІІІ Думою закону (14 червня 
1910 р.) селяни здобули право виходити з общини і закріплювати за собою 
свій наділ у приватну власність. В 1906–1916 рр. цим правом скористалося 
близько 2,5 млн селянських дворів.

Залежно від місцевих умов і побажань селяни після виходу з общини 
могли залишатись на селі, або ж, об’єднавши всі свої земельні ділянки в 
одну – так званий відруб, оселитися разом з родиною на хуторі. На думку 
Столипіна, на селі важливо було створити численну верству багатих селян-
фермерів, які разом з поміщиками стали б соціальною опорою конститу-
ційного самодержавства. З метою створення великої кількості хуторів і 
відрубів уряд надав селянам право купувати землі через селянський банк.

Аграрна реформа сприяла ще більшій диференціації селянства. 
Ви йшовши з громади, чимало селян розорювалося і втрачало землю. 
У 1908–1910 рр. майже 1 млн господарів розпродали свої наділи за-
можним односельчанам. Водночас уряд організовував переселення 
безземельних і малоземельних селян у малообжиті райони країни – По-
волжя, Західний Сибір і Казахстан. У 1906–1908 рр. число переселенців 
пере вищило 1 млн чол. Проте, не облаштувавшись на нових місцях, 
переселенці сотнями тисяч поверталися назад. 

Загалом столипінська аграрна політика не виправдала сподівань уряду 
і не дістала очікуваної підтримки у суспільстві. Проти неї виступали 
монархісти, негативну оцінку вона дістала і з боку есерів, які вважали се-
лянську общину осередком соціалізму в Росії. Селяни теж не сприйняли 

9



71

столипінських аграрних перетворень, побоюючись розорення і невизна-
ченого майбутнього. Основної своєї мети – модернізації аграрного устрою 
країни і помякшення соціальної напруги на селі – реформи Столипіна не 
досягли, а сам він був убитий у Києві в 1911 р. терористом-есером.

Останні роки напередодні світової війни Росія переживала економічне 
піднесення, що позитивно позначилося на рівні життя і добробуті її меш-
канців. Проте соціальні і національні протиріччя у країні не було подола-
но, а політичний компроміс між правлячими колами імперії і опозицією 
був неможливий. Будь-яка чергова економічна чи політична криза могла 
призвести до нової революції.

1. Охарактеризуйте господарський розвиток Російської імперії наприкін-
 ці ХІХ – на початку ХХ ст. Визначте особливості розвитку її економіки.
2. Чому, незважаючи на високі темпи індустріалізації, Росія перед Пер-
 шою світовою війною так і не змогла досягти рівня розвинутих держав?
3. Якими були наслідки економічного відставання імперії? Чому Росія
 залишилась переважно аграрною країною?
4. Розкажіть про соціальні наслідки індустріалізації Росії. Чому, на вашу
 думку, рівень життя переважної більшості робітників країни був значно
 нижчим, ніж у тогочасних США, Англії, Франції, Німеччині?
5. Розкажіть про розвиток соціал-демократичного руху в Росії. Чому за
 ліво радикальним крилом РСДРП закріпилася назва «більшовиків»?
6. Назвіть причини і розкажіть про хід російсько-японської війни. Чому,
 на вашу думку, Російська імперія зазнала поразки?
7 Визначте причини першої російської революції. Розкажіть про основні
 революційні події 1905 р.
8. Схарактеризуйте маніфест 17 жовтня 1905 р. Що спонукало царат «да-
 рувати» підданим імперії основні громадянські права і свободи та по-
 обіцяти скликати представницький орган влади із законодавчими повно-
 важеннями?
9. Чому єдиний опозиційний рух противників самодержавства у Росії після
 оприлюднення маніфесту 17 жовтня розпався на ліберальний і радикально-
 революційний табори?

10. Спробуйте визначити причини спаду революційного руху у 1906–1907 рр.
 Чи перетворилася Росія у цей час на конституційну монархію?

11. Визначте суть і наслідки перевороту 3 червня 1907 р. Схарактеризуйте
 політичний режим Третьочервневої монархії.

12. Визначте суть і спрямованість аграрних реформ П.А. Столипіна. Чи до-
 сягли вони своєї мети – модернізації аграрного устрою країни і по-
 м’якшення соціальної напруги на селі? 

Росія на початку ХХ ст. 
Погляд дослідника

Селянський побут відрізняється патріар хальністю. 
Традиції та релігійна мораль рег ламентували до дрібниць спосіб життя людей. 
Селянська родина вставала о 4 годині ранку, і до пізнього вечора в будь-яку 
пору року день був наповнений роботою. За столом хазяїн різав хліб і роздавав 
усім, першим починав трапезу. Їли, як правило, з однієї миски, по черзі напо-
внюючи ложки, розмовляти і смія тися заборонялося...
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Тяжкі умови праці, недостатня матеріальна забезпеченість позначалися 
на способі життя мешканців робітничих окраїн. Часто родини перебували в 
постійних боргах, особливо тяжко було родинам, які втратили годувальника. 
Нерідко родини робітників тулилися в так зва них квартирах ліжково-
комірчиного типу. Вся обстановка комірчини – дошки для постелі, іноді 
матрац, стіл, 2–3 табуретки, скриня, декілька кухонних горщиків.

Родини кваліфікованих робітників жили у трохи інших умовах: нерідко мали 
підсобні господарства (присадибні ділянки, худобу, косовиці), повноціннішим 
було харчування, вечорами лагодили, шили, майстрували, пекли, читали. 
Висококваліфіковані робітники виписували журнали, брали книжки в завод-
ських і земських бібліотеках. Поступово робітники знайомилися із само-
діяльним театром, кінематографом, осередками поширення культури ставали 
народні будинки, недільні школи.

Відсоток освічених серед робітників був значно вищий, ніж серед селянства. 
В цілому ж культурний рівень трудящих був низький.

Спосіб життя заможних верств багато в чому визначався можливостями та 
матеріаль ним станом їх представників, однак і в цьому випадку його становий 
характер проявлявся дуже чітко.

Дворянство, наприклад, віддавало перевагу урочистим прийомам та пиш-
ним балам. Купе цтво полюбляло збиратися у своїх клубах і влаштовувати 
банкети з різних приводів.

У дворянських родинах великого значення надавали вихованню дітей. Дво-
рянська честь вважалася однією з головних чеснот. Дворяни своїх дочок від-
давали в приватні пансіони й інститути шляхетних дівчат, для синів кра щою 
вважалася військова кар’єра.

Схарактеризуйте життя різних верств населення Російської імперії на почат-
ку ХХ ст.

Про залежність від іноземного капіталу

Трамвай і конка – найвигідніше й найприбутковіше комерційне підприємство. 
Ось чому іно земні капіталісти, як хижі ворони, зграями налітають на кожне міс-
то, де тільки постає пи тання про прокладання конки чи трамвая... І начебто 
схоже на те, що прийшли чужоземці в Харків, завоювали його, обклали обива-
телів 50-копійковою даниною і щороку відвозять цю данину за свій кордон. 
Бельгійці радісно підра ховуватимуть прибуток... а місто, як і колись, буде без 
бруківок, без світла, без благоустрою. Міська дума змушена буде збільшувати 
податки в той час, коли поруч під боком місто має такі золоті розсипи, як трам-
вайна справа... Проте на цих золотих розсипах господарюватиме не місто, а 
чужоземне бельгійське суспільство.

Які причини зумовили фінансово-економічну залежність Росії від розвинутих 
європейських держав?

З листа Л. Толстого Миколі II 16.01.1902 р.

Самодержавство – це форма правління, яка віджила і може відповідати ви-
могам народу де-небудь у центральній Африці, відокрем леній від усього світу, 
але не вимогам російсь кого народу, котрий усе більше й більше освічується 
спільними для всього світу знан нями. Тому підтримувати цю форму правління і 
зв’язане з нею православ’я можна тільки, як це й робиться тепер, за допомо-
гою всякого насильства: посиленої охорони, адміністративних заслань, пока-
рань, релігій них гонінь, забороною книг, газет, спотворен ням виховання і вза-
галі різних поганих та жорстоких справ...

Заходами насильства можна пригнічувати народ, але не можна ним управля-
ти. Єдиний засіб у наш час, щоб дійсно управляти наро дом, тільки в тому, щоб, 
ставши на чолі руху народу від зла до добра, від темряви до світла, вести його 
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до досягнення найближчих до цьо го руху цілей. Для того щоб змогти зробити 
це, треба насамперед дати народові висловити свої бажання та потреби і, ви-
слухавши його, виконати ті з них, котрі відповідатимуть ви могам не одного кла-
су або стану, а більшості його, масі робітничого народу.

Чому відомий російський письменник і філософ вважав абсолютну монархію 
віджилою формою державної влади, що перешкоджає подальшому розвитку 
країни?

Маніфест «Про вдосконалення державного порядку» 
(царський маніфест 17 жовтня 1905 р.)

«...На обов’язок Уряду покладаємо Ми виконання непохитної Нашої волі:
1) Дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи на заса-

дах дійсної недоторканності особи, свободи совісті, слова, зборів і союзів.
2) Не зупиняючи призначених виборів у Державну Думу, залу чити тепер же 

до участі в Думі, в міру можливості, відповідної стислості терміну, що лишився 
до скликання Думи, ті класи на селення, які нині зовсім позбавлені виборчих 
прав, представив ши потому подальший розвиток початку загального виборчо-
го права знову встановленому законодавчому порядку.

3) Установити як непорушне правило, щоб жодний закон не міг мати силу без 
схвалення Державною Думою і щоб виборним від народу забезпечена була 
можливість справжньої участі в на гляді за законовідповідністю дій поставленої 
від Нас влади».

Які обіцянки Микола ІІ був змушений дати народу під час революції? 
Чи можна вважати маніфест 17 жовтня конституцією країни?

Із Зведення Основних Державних Законів 
Російської імперії 

1892 р.
Ст. 1. Імператор Всеросійський є Монарх самодержавний та необмежений. 

Коритися верховній його владі не токмо за страх, але і за совість Сам Бог велить...
Ст. 2. Імператорський престол є спадковим в нині благополучно царюючому 

імператорсь кому домі...
Ст. 51. Ніяке місце або уряд у державі не можуть самі встановлювати новий 

закон, і ніякий закон не може бути здійсненим без за твердження Самодержав-
ної влади...

1906 р.
Ст. 4. Імператору Всеросійському належить Верховна Самодержавна влада. 

Коритися вер ховній його владі не токмо за страх, але і за совість Сам Бог ве-
лить...

Ст. 7. Государ Імператор здійснює законо давчу владу в єдності з Державною 
радою та Державною Думою...

Проналізуйте зміни у державному законодавстві Російської імперії. Яким чи-
ном еволюціонувала політична система країни внаслідок першої російської 
революції?

1904–1905 рр. – російсько-японська війна.
1905–1907 рр. – перша російська революція.
17 жовтня 1905 р. – оприлюднення маніфесту Миколи ІІ.
1906 р. – скликання I Державної Думи. 
1906 р. – початок здійснення столипінської аграрної 
реформи.
3 червня 1907 р. – державний переворот.
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 показати на карті території, що входили 
до складу Австро-Угорської та Османської 
імперій, нових балканських країн, коло-
ніальних та залежних країн Азії, Японії, 
провідних країн Латинської Америки;

 порівняти специфіку національно-визволь-
ної боротьби різних країн Азії;

 аналізувати особливості модернізацій-
них процесів в Японії;

 давати характеристику країнам Латин-
ської Америки.

Після 
вивчення 
матеріалу
теми учень 
зможе:

ННаціонально-визвольна 
 боротьба 
 народів світу
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«Пробудження Азії» 
на початку ХХ ст.
Подумайте, чим європейські держави виправдовували 
колоніальну експлуатацію народів Азії та Африки. 

Соціально-економічне становище країн Сходу. На початку XX ст. 
країни Сходу значно відрізнялись від передових держав Заходу за рівнем 
свого соціально-економічного розвитку. Країни Європи й Північної Аме-
рики пройшли фазу промислової революції, індустріалізації, в них бурх-
ливо розвивався капіталізм. На відміну від них, країни Азії й Африки, 
крім Японії, ніби застигли на етапі до індустріального розвитку, зберегли 
феодальні інститути й структури, а тому стали об’єктом експансії євро-
пейського капіталу, були насильно включені в систему світового капіта-
лістичного господарства.

Протиріччя між передовим Заходом і відсталим Сходом перетворилося 
в XX ст. на одну з найгостріших проблем людської цивілізації. Уникнути 
цього протистояння змогла лише Японія, завдяки унікальним особливостям 
свого соціально-економічного та культурного розвитку.

Відставання більшості азійських країн від передових держав Заходу 
мало об’єктивні причини. Традиційне східне суспільство характеризува-
лося великою роллю державної влади й верховного правителя. Незважа-
ючи на те, що в другій половині XIX ст. у більшості країн Азії з’явився 
ринковий сектор економіки, традиційні феодальні відносини переважа-
ли. Держава виступала як верховний власник землі, здійснювала центра-
лізований контроль за усім суспільством. Це у свою чергу пояснювало 
особливість соціальної структури східних суспільств – слабкість і нечис-
ленність приватних власників, їхню правову незахищеність перед все-
силлям влади й феодальної бюрократії.

Інша особливість східних суспільств – визначальне значення не гори-
зонтальної, а вертикальної соціальної структури, тобто поділ суспільства 
на безліч корпорацій і кланів (земляцтва, громади, секти, цехи-гільдії та 
інші об’єднання). Звідси «поглинання» особистості колективом, трудно-
щі виходу з нього. Це було характерним навіть для Японії. Система 
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вертикальних зв’язків і замкнутих співтовариств залишалася майже не-
змінної при всіх змінах династій і значною мірою визначала стабільність 
східних суспільства, їхню застійність, непідготовленість до глибоких 
змін, другорядність соціальних протиріч і конфліктів.

Криза традиційного суспільного ладу. Перетворення більшості 
азійських країн на колонії або напівколонії європейських держав, при-
скорило на початку XX ст. кризу феодальних відносин, патріархальних 
форм життя й господарства. Будувалися залізниці, порти, фабрики. Цей 
процес супроводжувався перетворенням багатьох країн у колоніальні 
сировинні придатки метрополій або в залежні від іноземного капіталу, 
але формально самостійні держави. Колишня замкнутість і автономність 
східних країн ішла в минуле.

Важливою формою включення колоніальних і залежних країн у світо-
ве господарство, у світовий ринок було насадження в них тої або іншої 
сільськогосподарської монокультури: бавовни, цукрової тростини, чаю, 
кави, каучуконосів, фініків та ін. Великі земельні масиви іноземні ком-
панії захоплювали під організацію плантацій технічних і продовольчих 
культур. Наприклад, деякі райони Індії, Шрі-Ланки, острова Ява стали 
головними виробниками чаю, Бенгалія – джуту, В’єтнам – рису, Золотий 
берег (Гана) – какао, Єгипет – бавовни. Монокультура в багатьох країнах 
«з’їдала» землі, гостро необхідні для виробництва продовольства.

Включення східних країн у світове господарство супроводжувалося 
суперечливими наслідками. З одного боку, вторгнення іноземного ка-
піталу підривало традиційні підвалини східного суспільства, сприяло 
розвитку капіталістичних, буржуазних відносин, але, з іншого боку, 
європейські підприємці й уряди підтримували правлячу верхівку й 
консервували пережитки минулого, якщо це було їм вигідно. У підсумку 
бідність, убогість, голод, неуцтво були долею сотень мільйонів людей у 
країнах Азії й Африки.

Національна промисловість більшості країн Азії, крім Японії, зали-
шалася на початку XX ст. на мануфактурній стадії. Місцевий капітал 
спрямовувався головним чином у сферу торгівлі, сільське господарство 
й у нерухомість. Частина місцевої буржуазії, співробітничаючи з іно-
земним капіталом, виконувала роль торговельних посередників. Цим 
пояснюється слабкість тих соціальних сил, які могли бути зацікавлені 
у прогресивних змінах. 

Зародження національно-визвольних рухів. Незважаючи на досить 
складну ситуацію, у колоніальних і залежних країнах на початку XX ст. 
нагромадився «горючий матеріал». До активної боротьби проти інозем-
ної експлуатації й феодальних порядків почали підніматися селянство, 
загони пролетаріату, що зароджувався, торговельна буржуазія, ремісни-
ки, дрібні підприємці й торговці.

Ідеологом національно-визвольних і буржуазно-демократичних рухів 
у колоніальних і залежних країнах стала переважно національна інте-
лігенція, представники якої шукали шляхи подолання відсталості, 
проведення модернізації суспільства, прориву на новий щабель історич-
ного прогресу. Це були вихідці з різних прошарків суспільства – із 
чиновництва, офіцерства, поміщиків, торговельної буржуазії. Почавши 
із просвітньої діяльності, багато хто з них переходили до участі в антико-
лоніальних і антифеодальних рухах.

2
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 Емігранти: перед від’їздом у пошуках кращої долі, й потім, на чужині

Чимало емігрантів зі східних країн облаштувалися в європейських 
столицях (Парижі, Мадриді, Лондоні), а також в інших країнах (Єгипті, 
Індії, Італії, Туреччині). Вони видавали опозиційні газети, сприяли про-
будженню національної самосвідомості. Багато хто з них вивчали історію 
розвитку європейських країн, а також Японії, шукали «секрети» їхнього 
процвітання й успіхів у розвитку економіки й культури, знайомилися з 
європейською прогресивною й демократичною суспільною думкою, праг-
нули пристосувати до умов своїх країн досвід європейських народів.

Деякі представники національних рухів критично сприймали досвід 
західних країн, бачили серйозні недоліки капіталістичного розвитку й 
шукали свій шлях. Діапазон західного ідейного впливу був досить широ-
кий. Однак на місцевому ґрунті визначилися два основних напрямки: 
ліберально-реформістський та революційно-демократичний.

Ліберально-реформістський напрямок не виходив за межі поміркова-
ного реформізму. Представляючи інтереси національної буржуазії, які в 
основному збігалися з інтересами широких народних мас, буржуазні ідео-
логи висували вимоги розвитку національної промисловості, проведення 
соціальних реформ, створення системи освіти з урахуванням європей-
ського досвіду, усунення іноземного впливу. Вони пропонували провести 
реформи державних і економічних структур, увести конституційні форми 
правління, здійснити модернізацію армії й інші перетворення. Буржуаз-
ні реформатори розраховували домогтися виконання цих вимог мирним 
шляхом. Спочатку вони плекали надії на сприяння реформам з боку євро-
пейських держав. Останні, особливо Англія й Франція, підтримували 
такі ілюзії про «цивілізаторську» місію європейських країн. 
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Революційно-демократичний напрямок ви-
ник майже одночасно з ліберально-рефор-
містським наприкінці XIX ст. У Китаї його 
представляв Сунь Ятсен, в Індії – Б.Г. Тилах, 
в Османській імперії Мустафа Кемаль. Багато 
реформаторів у колоніях і залежних країнах 
покладали надії на допомогу західних держав 
у справі модернізації традиційних суспільств. 
Однак, усвідомивши, що ці надії даремні, 
вони переходили на позиції активної боротьби 
проти колоніалізму, у тому числі й збройними 
методами. Їхнім ідеалом стали республіка й 
конституційний лад. Наприклад, в Осман-
ській імперії створюється організація «Єднан-

ня і прогрес», що спиралася в основному на молоде офіцерство. Її метою 
було відновлення конституції 1876 р., проведення помір кованих бур-
жуазних реформ, модернізація суспіль ства за європейським зразком.

В Європі членів цієї організації називали моло дотурками. Наприкінці 
1907 р. у Парижі вони провели з’їзд представників різних організацій, 
на якому було прийнято рішення про підготовку збройного повстання 
проти султана.

Антиколоніальна, антифеодальна боротьба в східних країнах мала як 
би «третій фронт» – стихійні виступи народних мас. Вони відбувалися в 
Китаї, Кореї, Індії, Персії, Індонезії, В’єтнамі, в арабських країнах. Ці 
виступи проходили у відриві від буржуазно-націоналістичних організа-
цій і їхніх лідерів. У стихійних повстань були свої керманичі, що пред-
ставляли найчастіше релігійні секти, таємні товариства. Ці повстання, 
спрямовані проти іноземного капіталу, проти феодальних порядків, у 
той час ще не могли досягти успіху, проте вони підривали підвалини 
режимів, що вже віджили своє.

Російська революція 1905–1907 рр. дала приклад народам Азії в 
боротьбі проти колоніалізму. У цілій низці східних країн (Китаї, Туреч-
чині, Ірані, Кореї, В’єтнамі) відбулися національно-визвольні революції 
або повстання. 

Наприклад, в Ірані революційні виступи розпочалися в грудні 1905 р. 
після того, як з Росії, де на нафтопромислах Баку працювало багато 
іранських робітників (за деякими даними, майже 20 % усього пролетарі-
ату), їх було звільнено й відправлено на батьківщину. Це приз вело до 
загострення ситуації в Ірані.

У Тегерані на знак протесту проти роз прави місцевої влади над старим 
сеїдом, «нащадком пророка», розпочалися мітинги й демонстра ції. Шах 
пообіцяв покарати винних, але не дотримав слова. Влітку 1906 р. здійня-
лася нова хвиля народного невдоволення. Цього разу демон странти 
вимагали прийняття конституції та обрання меджлісу (парламенту). 
Шах змушений був піти на поступки. В жовтні розпочав роботу перший 
іран сь кий меджліс, який розробив конституцію, проголосив країну кон-
ституційною монархією та прийняв низку законів про обмеження прав 
феодальної аристократії.

Своєрідні форми боротьби проти колоніалізму виникли в Індії. Про-
явами такої боротьби були селянські повстання, страйкова боротьба

 Сунь Ятсен
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робітників, бойкот купівлі іноземних товарів тощо. Буржуазні націона-
лісти нерідко вдавалися до організації змов. Все це означало пробуджен-
ня Азії, хоча на початку XX ст. ні революції, ні повстання не вивели кра-
їни Сходу на шлях звільнення й відновлення (крім Японії).

1. Чому протиріччя між передовим Заходом і відсталим Сходом перетво-
рилося у XX ст. на одну з найгостріших проблем людської цивілізації?

2. Яку роль в східних суспільствах відігравала держава? Наведіть прикла-
ди з історії окремих країн.

3. Як відбувалось включення колоніальних і залежних країн у світове 
господарство і які наслідки воно мало?

4. В яких сферах економіки азійських країн у першу чергу формувався 
національний капітал?

5. Проаналізуйте соціальний склад тих сил, які піднялися на боротьбу про-
ти засилля іноземного капіталу. 

6. Охарактеризуйте основні напрямки національно-визвольного руху. На-
звіть найбільш яскравих його представників.

7. На прикладах поясніть термін «пробудження Азії». Висловіть свою дум-
ку стосовно стихійних методів боротьби мас: наскільки вони були ефек-
тивні?

8. Висловіть свою думку стосовно того, що народи Азії та Африки ніколи б 
не досягли прогресу без втручання білих колонізаторів. Чи погоджує-
тесь ви з цим? 

Початок XX ст. – посилена еміграція з країн Сходу. 
Літо 1906 р. – народні заворушення в Тегерані. 
Кінець 1907 р. – з’їзд молодотурків. 

Національно-визвольні рухи 
в Індії
Пригадайте, як змінювалася англійська політика по 
відношенню до Індії протягом ХІХ ст.

Соціально-економічне становище Індії на початку XX ст. В перші 
десятиліття ХХ ст. Індія залишалася безправною колонією Великої 
Британії. Нею управляв віце-король від імені англійської королеви. На 
місцях владу здійснювали губернатори. На початку XX ст. значення 
Індії як постачальника сировини для англійської промисловості, продо-
вольства й сфери інвестування капіталу особливо зросло. Метрополія 
доклала певних зусиль для створен ня в Індії сучасного сектору економі-
ки. За другу половину ХІХ ст. в країні було побудовано близько 30 тис. 
км залізниць. Англійському капіталу належали чайні, кавові й бавовня-
ні плантації в Бенгалії, Ассамі та інших місцевостях, джутові фабрики в 
Калькутті, пароплавні компанії в Мадрасі та Бомбеї, багато текстильних 
фабрик. Англійські банки контролювали всю зовнішню торгівлю, фінан-
сували діяльність англо-індійських фірм.

§12
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 Так виглядало індійське суспільство на початку XX ст.

У той же час індійське суспільство відрізнялося глибоким поділом за 
релігійною, кастовою, мовною, національною ознаками, що використо-
вували у своїх цілях колонізатори (політика «розділяй і пануй»). 

До початку XX ст. кастовий поділ суспільства вже не збігався із со-
ціальною структурою. Наприклад, брахмани лише в незначній кількості 
були жерцями, їхня основна маса стала поміщиками, купцями, підпри-
ємцями, власниками ремісничих майстерень. Така ж зміна відбулася й в 
інших кастах, разом з тим кастова відособленість залишалася. В умовах 
застійності індійського суспільства професійний розподіл також мав 
форму касти (лікарів, ткачів, ювелірів, ковалів, лихварів і т. д.). Число 
каст становило багато сотень. Найбільш знедоленою частиною суспіль-
ства були кілька десятків мільйонів «недоторканих». 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. прискорився розвиток націо-
нальної промисловості. До 1911 р. з’явилося близько 200 текстильних 
фабрик, що належали індійцям. Почався випуск продукції на металур-
гійному заводі, побудованому великим індійським підприємцем Тата. 
Разом з тим основна частина індійської національної промисловості ще 
перебувала на мануфактурній стадії, а чисельність найманих робітників 
не перевищувала 1 % самодіяльного населення.

Позиції національної буржуазії відрізнялися подвійністю: маючи 
глибокі протиріччя з англійською владою, яка перетворила їхню бать-
ківщину на колонію, водночас значна частина буржуазії залежала від 
англійських банків, які надавали їй кредити.
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У селі продовжували панувати феодальні відносини. Аграрне перена-
селення підсилювалося у зв’язку із втечею мільйонів людей від голоду й 
бідувань з міст. За перше десятиліття XX ст. питома вага зайнятих у 
сільському господарстві зросла із 66 % до 72 % самодіяльного населен-
ня. Міста стали центрами голоду, убогості й соціальних хвилювань, у 
той час як у XIX ст. такими центрами були сільські райони.

Діяльність Індійського національного конгресу. Становлення індій-
ської буржуазії й зміцнення її позицій наприкінці XIX ст. було тим ґрун-
том, на якому виник національно-визвольний рух. Частина індійської 
інтелігенції об’єдналася в культосвітні товариства. Їхні учасники праг-
нули до відродження національної культури, поряд із цим висувалися 
плани створення системи європейської освіти, проведення соціальних 
реформ і розвитку індійської промисловості.

Провідною організацією національно-визвольного руху став Індій-
ський національний конгрес (ІНК), що утворився у 1885 р.

Цікаво, що мовою першого установчого з’їзду ІНК була англійська, 
тому що делегати належали до різних індійських народностей і часом не 
розуміли один одного. Створення ІНК означало, що передова частина ін-
дійського суспільства прагне здобути незалежність, незважаючи на по-
міркованість поглядів його лідерів і обмеженість програми. 

Спочатку англійська колоніальна влада прихильно поставилася до 
створення ІНК, проте незабаром стосунки загострилися аж до ворожості.

У Національному конгресі домінувало помірковане ліберальне крило, 
що визначило програму організації і її вимоги: захист національної 
промисловості, зниження податків, створення системи банківського 
кредиту, розширення самоврядування й виборного представництва, спів-
робітництво з колоніальною владою.

Ліве крило в конгресі представляв Б.Г. Тилах (1856–1920), а також 
дрібнобуржуазні демократи Бенгалії. Тилах здобув велику популярність 
завдяки своїм статтям і створеній ним школі, де викладання велося в 
національному й патріотичному дусі. Оскільки Тилах походив із брах-
манської родини, він вбачав у індуїзмі елемент, що міг об’єднати багато 
індійських народів. Він сам ретельно дотримувався кастових приписів і 
організовував релігійні свята.

Виступаючи за безумовну ліквідацію англійського колоніального па-
нування, Тилах в той же час негативно ставився до програм соціальних 
реформ і відкидав спільні дії з ліберальним крилом національного руху. 
Він не підтримував збройні й терористичні методи боротьби, проте анг-
лійський суд у 1897 р. засудив його до заслання «за відсутність добрих 
почуттів до англо-індійського уряду й проповідь ненависті до нього». 
Протести проти засудження Тилаха змусили колоніальну владу достро-
ково його звільнити. На виході з в’язниці Тилаха привітали 10 тисяч 
робітників Бомбея.

Піднесення індійського національно-визвольного руху. На початку 
XX ст. національно-визвольний рух перебував на стадії піднесення. Цьому 
сприяло чимало факторів, насамперед зміцнення позицій національної 
буржуазії, патріотичної інтелігенції, перші самостійні виступи робітників 
у промислових центрах Бомбея й Калькутти. Почастішали й виступи селян-
ства проти всевладдя поміщиків, за зниження орендної плати за землю.

2
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Приводом до початку національно-визвольного руху стала діяльність 
віце-короля Дж. Керзона. Керзон розпустив виборний муніципалітет у 
Калькутті, столиці Бенгалії, збільшив удвічі плату за навчання у вищих 
навчальних закладах, а потім затвердив закон про розділ Бенгалії на дві 
адміністративні частини. Це означало розкол єдиного народу. Цей удар 
по національних почуттях бенгальців став останньою краплею, що пере-
повнила чашу терпіння народів Індії. Вони піднялися на боротьбу.

Головними центрами національно-визвольного руху стали Бенгалія, 
Пенджаб і Бомбей. За пропозицією Національного конгресу 16 жовтня 
1905 р. у Бенгалії був проведений день національної жалоби, підтриманий 
по всій країні на знак протесту проти розділу Бенгалії.

Після цього розпочався рух «свадеші» (бойкот англійських товарів з 
метою розвитку місцевої промисловості). 1907 р. він переріс у рух «свара-
джі», під яким розумілося надання самоврядування в рамках Британ-
ської імперії за прикладом білих домініонів (Канада, Австралія).

Страйки, мітинги, демонстрації відбувалися в багатьох провінціях Ін-
дії. У жовтні пройшов загальний страйк залізничників Східно-Індійської 
дороги. Вона паралізувала економічне життя в провінції, віце-король у 
Калькутті виявився відрізаним від всієї країни.

Обстановка, що склалася, спонукала навіть помірковану частину ін-
дійського національного Конгресу підтримати рішення про вимогу «сва-
раджу». Кульмінацією національно-визвольного руху став політичний 
страйк у Бомбеї в липні 1908 р. Страйку передували великі хвилювання в 
інших провінціях Індії. Англійські власті почали репресії. У 1907 р. був 
прийнятий закон про бунтівників, що забороняв мітинги й демонстрації, 
а у 1908 р. – закон, за яким закривалися газети, що на думку влади за-
ймалися «підбурюванням до заколоту». На основі цього закону був зааре-
штований Тилах. Влада вирішила організувати показовий політичний 
процес, що привернув увагу всієї країни. Голосами присяжних-англійців 
Тилах був засуджений до 6 років тюремного ув’язнення за антибритан-
ську діяль ність, хоча присяжні-індійці висловилися за виправдання. Ця 
очевидна упередженість суду привела до вибуху невдоволення в країні. 
23 липня 1908 р. у Бомбеї почався загальний політичний страйк: припи-
нили роботу всі підприємства, магазини, транспорт, навчальні заклади. 
Демонстрації й мітинги переростали в сутички з поліцією. Придушити 
страйк не вдалося. Він був припинений через шість днів, як про це зазда-
легідь попереджали його організатори.

Бомбейський страйк і піднесення національ но-визвольного руху 
змусили колоніальні власті піти на поступки; збільшилося представни-
цтво виборних осіб з місцевого населення в дорадчих органах влади як у 
центрі, так і на місцях. 1911 р. лорд Керзон скасував своє рішення про 
поділ Бенгалії і переніс столицю з Калькутти до Делі.

Проте розпочалися спроби внести національний і релігійний розбрат в 
індійське суспільство – вибори до означених органів влади проводилися 
по куріях, тобто індуси й мусульмани мали голосувати окремо.

Національно-визвольному руху Індії на початку XX ст. не вдалося 
досягти свої мети – отримати самоврядування. Для успіху ще не визріли 
соціальні сили, керівництво руху в особі лідерів ІНК ще не дістало достат-
ньо широкої підтримки з боку народних мас. Занадто багато факторів 
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(кастових, релігійних, корпоративних, регіональних, соціальних) стояло 
на шляху консолідації національно-визвольних сил. Однак був отриманий 
безцінний досвід боротьби за незалежність.

1. В які галузі індійської економіки і чому англійські підприємці найбільш 
охоче вкладали свій капітал?

2. Охарактеризуйте кастовий лад в Індії на початку ХХ ст.
3. Висловіть свою думку стосовно позиції індійської буржуазії в на ціо-

нально-визвольному русі, що розгортався в Індії на початку ХХ ст.
4. Проаналізуйте політичні погляди Б.Г. Тилаха.
5. Що стало приводом до розгортання національного руху в Індії у 1905 р.?
6. Поясніть терміни «свараджі » і «свадеші».
7. Які наслідки для індійського суспільства мало національне піднесення 

початку ХХ ст.? 

З промови прогресивного діяча Індії 
Дадабхая Наороджі в 1906 р.

Якщо російські селяни не тільки підготовлені до са-
моврядування, а й спромоглися вирвати його з рук найбільшого самодер-
жавства на землі, якщо Китай на сході Азії і Персія на заході прокидаються, 
якщо Японія вже прокинулась, якщо Росія героїчно бореться за своє визво-
лення, то як можемо ми, нібито вільні громадяни Індо-Британської імперії, 
лишатися безправними підданими деспотизму.

З програмної заяви однієї з підпільних «крайніх» організацій (1906)

Політична незалежність Індії неможлива без насильного вигнання пожад-
ливих і себелюбних чужинців. Однак ми можемо позбутися їх не інакше, як 
поваливши владу встановленого уряду за допомогою збройного національно-
го повстання. Гроші, люди та організація – ось що потрібне для національного 
повстання. Нашу основну увагу маємо звернути на організацію повстання.

 Використавши текст документів, схарактеризуйте погляди поміркованих та 
радикально налаштованих лідерів національно-визвольного руху в Індії.

1908 р. (23 липня) – початок Бомбейського політичного 
страйку.
1907 р. – початок руху «свараджі».
1885 р. – створення Індійського національного кон-
гресу.



84

Боротьба Ки таю за національне 
самовизначення, економічну 
самостійність і соціальний прогрес 
Пригадайте, які методи у ХІХ ст. застосовували ве-
ликі держави з метою перетворення Китаю на напів-
колонію.

Соціально-економічне й політичне становище Китаю на початку 
XX ст. Повстання під керівництвом товариства Іхетуань. На почат-
ку XX ст. Китай фактично залишався напівколонією, хоча формально 
зберігав незалежність. Після підписання нерівноправних договорів з Ве-
ликою Британією, Францією, Німеччиною і Росією, а також завдяки про-
грашу у японо-китайській війні 1894–1895 рр., Китай втратив частину 
власної території (Тайвань, Пескадорські острови й ін.) та був змушений 
відкрити для проникнення іноземного капіталу глибинні райони країни. 
Європейські держави прискорено ділили Китай на сфери впливу, безсо-
ромно використовували багатства країни, експлуатували народ, який все 
більше бідував. У відповідь відбувались повстання, бунти, терористичні 
акти.

Прикладом такої стихійної боротьби мас було повстання під проводом 
таємного товариства Іхетуань, що в перекладі означає «загони справедли-
вості й миру». Повстання розпочалося наприкінці 1899 р. у провінції 

 Великі держави ділять Китай     Повстання іхетуанів
Як ви розумієте карикатуру, де кілька іноземних держав ріжуть Китай 
на шматки? Що вам відомо про рух іхетуанів? З якою метою і проти кого 
його було створено? Чому? Свою думку обґрунтуйте.

§13
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Шандунь, яка була зоною впливу Німеччини. Спроба німецьких військ 
придушити повстання не вдалася й воно поширилося на сусідні 
 провінції, а навесні 1900 р. охопило й Пекінську провінцію. Головною 
метою повсталих було скинення маньчжурів, які допустили проникнен-
ня іноземців у Китай.

Правлячі кола злякалися розмаху боротьби і пішли на маневр, роз-
раховуючи підкорити анти іноземний рух. У червні 1900 р. імператриця 
Ци Сі оголосила війну іноземцям. Тоді іхетуані підтримали уряд. 
Повстанці стали просуватися до найбільших міст Північного Китаю, 
знищуючи іноземні представництва, підприємства, концесії. Вони бачи-
ли в європейцях «заморських дияволів» і надавали особливого значення 
мистецтву кулачного бою, тому іноземці назвали повстання – «боксер-
ським». У серпні 1900 р. розпочалася широка іноземна інтервенція, у 
якій взяли участь війська 8 держав – Англії, США, Росії, Японії, Фран-
ції, Італії, Німеччини й Австро-Угорщини. 

Інтервенти бешкетували в Китаї й грабували національні цінності 
країни, була навіть знищена безцінна палацова бібліотека. Після приду-
шення повстання, Китай був змушений протягом багатьох років випла-
чувати контрибуцію державам, що брали участь у інтервенції.

«Сто днів реформ» і їхній провал. Опір Китаю іноземному вторг-
ненню був невдалим через цілу низку причин. Слабкість, нечисленність 
національної буржуазії, незрілість соціальної структури китайського 
суспільства, протидія імператорського двору й феодалів перешкоджали 
процесу модернізації.

На шляху розвитку ринкового сектору в економіці Китаю стояли 
величезні труднощі. Створенню самостійних приватних підприємств у 
промисловості заважали багаточисельні бюрократичні перепони. Проте 
в останній третині ХІХ ст. приватні підприємства почали створюватися, 
особливо в легкій та харчовій промисловості. 

Однак засилля феодальної бюрократії змушувало навіть достатньо 
великих представників національної буржуазії вступати в партнерство з 
іноземними фірмами. Це створювало достатньо значний прошарок посе-
редницької (компрадорської) буржуазії, мало зацікавленої в здобутті 
пов ної незалежності країни.

Проте провідна частина національної буржуазії та патріотично на-
строєна інтелігенція прагнули здобути незалежність від іноземного за-
силля і стати на шлях модернізації країни. У 90-х рр. ХІХ ст. в Китаї 
почався процес формування національно-визвольних організацій. Він 
був пов’язаний з іменами таких політичних діячів, як Кан Ювей і Сунь 
Ятсен. Якщо Кан Ювей очолював конституційно-монархічний напрям, то 
Сунь Ятсен – революційно-демократичний напрям національного руху. 

Кан Ювей і створений ним «Союз охорони держави» прагнув провести 
необхідні соціально-економічні реформи «зверху». Він неодноразово по-
силав імператорові доповіді з програмою необхідних реформ. Нарешті у 
1898 р. Кан Ювей та його однодумці були призначені радниками імпера-
тора Гуансюя. У липні-серпні 1898 р. був оприлюднений пакет реформ. 
Цей крок до модернізації був названий «100 днів реформ». Однак цин-
ський двір і мати-імператриця Ци Сі, підготували державний переворот. 
Гуансюй був заарештований, посаджений під домашній арешт. Кан Ювей 

2



86

 Кан Ювей  «Союз охорони держави»

вдалося покинути країну, деякі його однодумці були схоплені й страчені. 
Ци Сі оголосила себе імператрицею-регентшею. Так була припинена перша 
спроба проведення реформ.

Початок революційної діяльності Сунь Ятсена. «Три народних 
принципи». На початку ХХ ст. у Китаї активізувався інший напрям у 
національно-визвольному русі, пов’язаний з діяльністю революційного 
демократа Сунь Ятсена. Він народився в заможній родині у селі непода-
лік від Кантона, учився в американській школі в Гонолулу, закінчив у 
Гонконгу медичний інститут і почав займатися медичною практикою в 
Аоминеві (Макао). Однак незабаром він усвідомив, що існуючий режим 
маньч журської династії приносить китайському народу лише страждан-
ня. Сунь Ятсен створив на Гавайських островах з китайських емігрантів 
свою першу революційну організацію «Союз відродження Китаю». 

Російська революція 1905–1907 рр. і поразка царської Росії в росій-
сько-японській війні дуже вплинули на суспільну свідомість китайської 
інтелігенції. Влітку 1905 р. в Токіо, де мешкало багато китайських емі-
грантів, майбутній лідер національно-виз вольного руху Сунь Ятсен 
об’єднав кілька револю ційних організацій, зокрема й «Союз відроджен-
ня Китаю», в «Об’єднану революційну лігу Китаю» (Тунминхой). Про-
грама «Об’єднаної ліги» передбачала вигнання маньчжурів, визволення 
Китаю, встановлен ня республіки та націоналізацію землі. Сунь Ятсен 
висуває так звані «три народні принципи»: націона лізм, народовладдя, 
народний добробут.

«Націоналізм» розшифровувався як вимога скинення чужоземної, 
маньчжурської династії й відновлення чисто китайського правління; 
«народовладдя» розглядалося як ліквідація монархічного ладу й уста-
новлення республіки; «народний добробут» передбачав зрівняння прав 
на землю, тобто проведення поступової націоналізації землі й установ-
лення прогресивного податку на землю.

Таким чином, програма «трьох народних принципів» визначала мету 
китайської революції. Хоча не всі члени Об’єднаної ліги повністю їх 
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підтримували. Зокрема, буржуазно-поміщицькі кола виступали проти 
принципу «народного добробуту».

В 1907 р. після організації Об’єднаною лігою низки повстань у Китаї, 
щоправда, які закінчилися поразкою, цинський уряд звернувся до 
Японії із проханням вигнати китайських революціонерів з країни. 
Сунь Ятсен і керівники Об’єднаної ліги емігрували до Ханою, але й з 
В’єтнаму на прохання китайської влади вони були вигнані французьки-
ми колонізаторами. 

Буржуазна революція 1911–1912 рр. Повстання, що почастішали, 
спонукали ліберальне крило китайської буржуазії зажадати від уряду 
введення конституції, щоб призупинити наростаючу загрозу революції. 
Тим більше, що в перше десятиліття ХХ ст. національна буржуазія 
зміцнила свої позиції. Імператриця Ци Сі пішла на поступки вимогам 
лібералів і пообіцяла установити конституційне правління й провести 
нагальні реформи.

В економічній області була проведена фінансова реформа, створюва-
лись національні банки, було уніфіковано грошовий обіг. Великі зміни 
відбулися в галузі освіти. До 1908 р. число учнів у китайських школах 
перевищило 1 млн чоловік. Створювалися музеї. Офіційно заборонялося 
куріння опіуму, варварський спосіб бинтувати ноги дівчаток, що пере-
творював їх у калік.

У країні утворилося чимало ліберально-буржуазних партій і органі-
зацій. Все це свідчило, що Китай почав ставати на шлях модернізації. 
Проте після майже одночасної смерті імператриці Ци Сі в листопаді 
1908 р. і колишнього імператора Гуансюя процес реформ був припине-
ний. Провал реформ штовхнув лібералів у табір назріваючої революції. 
Іншого шляху до відновлення Китаю вже не було.

Революція почалася в Ухані (загальна назва трьох міст – Учан, Хань-
коу, Ханьян). 10 жовтня 1911 р. в Учані поліція натрапила на слід рево-
люційної організації. Розпочалися арешти, і, щоб запобігти розгрому, 
члени організації виступили зі зброєю в руках. До повсталих приєднався 
гарнізон Учана, згодом студенти та робітники-металісти.

Учанське повстання поклало початок революцій ній хвилі, що проко-
тилася всією країною. Най ближчими днями влада цинського уряду була 
пова лена в Ханькоу і Ханьяні, в листопаді – у Шанхаї. 2 грудня повсталі 
захопили Нанкін – південну столицю Китаю. Практично Південь країни 
відок ремився від Півночі.

На батьківщину з еміграції повернувся Сунь Ятсен. 29 грудня делега-
ти провінцій, які зібралися у Нанкіні на конференцію, проголосили 
утворення Китайської республіки. Сунь Ятсена обрали її тимчасовим 
президентом. 1 січня 1912 р. він склав присягу.

У Північному Китаї до влади прийшов Юань Шикай. Спочатку прав-
ляча династія запропонувала йому стати головнокомандуючим військо-
вими сила ми, а потім – прем’єр-міністром. Фактично він перетворився на 
повновладного диктатора краю. 12 лютого Юань Шикай змушує регента 
від імені 6-річного імператора Пу І підписати акт про зречення престолу.

Наступного дня Сунь Ятсен оголосив про відставку на користь Юань 
Шикая. Нанкінські національні збори обрали його президентом. У берез-
ні була прийнята тимчасова конституція Китайської республіки, підго-
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товлена ще Сунь Ятсеном. У ній закріплювалися буржуазно-демо-
кратичні свободи. Це було великим кроком на шляху до цивілізованого 
суспільства. Китай пережив бурхливий рік, що за місячним календарем 
називався «сінхай». Тому революцію в Китаї назвали Сінхайською.

Проте боротьба за владу після встановлення республіки не припини-
лася. Юань Шикай перено сить столицю до Пекіна, де він мав сильніші 
позиції, й розпочинає наступ на демократичні сили. 

У відповідь Сунь Ятсен зажадав відставки Юань Шикая і закликав 
народ до нового виступу. В травні сім південних провінцій заявили про 
відокремлення від Пекіна. Розпочалася громадянська війна між Півднем 
та Північчю. Проте на кінець літа револю ційні війська зазнали поразки, 
Сунь Ятсен знову мусив емігрувати.

Після розгону парламенту з конституції було вилучено статті про де-
мократичні свободи. Розпо чалася підготовка до реставрації монархії. Але 
смерть у червні 1916 р. не дала Юань Шикаю змогу виконати задумане.

1. Які причини привели до перетворення Китаю на напівколонію великих 
держав?

2. Чому повстання іхетуанів у Європі назвали «боксерським»?
3. Як правляча верхівка Китаю відреагувала на пропозиції Кан Ювея 

провести назрілі реформи?
4. Обговоріть питання, чому спроба проведення реформ у 1898 р. провали-

лася, а через кілька років імператриця Ци Сі підтримала їх?
5. Проаналізуйте «три принципи» Сунь Ятсена. Висловіть свою думку сто-

совно реалістичності цієї програми дій.
6. Чому Сунь Ятсен відмовився від посади президента на користь 

Юань Шикая?
7. Яких головних результатів досягла сіньхайська революція і чи співпали 

вони з програмою Сунь Ятсена? 
8. Пригадайте, чим відрізнялася політика США по відношенню до Китаю 

від політики європейських країн? 

З брошури китайської прогресивної організації 
«Об’єднаної ліги», 1906 р.

Скажіть, панове, який тепер у нас уряд? Китайсь-
кий? Маньчжурський? Ні, він уже став урядом – слугою всіх держав. Він 
обіруч підніс іноземцям як дарунок владу над фінансами, владу над заліз-
ницями, право використовувати наших людей...

Скажіть, яка із справ, здійснених останнім часом... урядом, здійснена не 
за вказівкою німців? Ми ясно й виразно говоримо: «Геть іноземців!» А мо-
нархія розглядає нас не як ворогів іноземців, а як ворогів існуючої монар-
хії і має намір стратити як бунтівників, що намислили зраду. 

Які завдання мала вирішити Сіньхайська революція?

1900 р. (червень) – оголошення імператрицею Ци Сі 
війни іноземцям.
1905 р. – створення «Об’єднаної революційної ліги Китаю».
1911–1912 рр. – буржуазна революція у Китаї. 
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Модернізація Японії 
на початку ХХ ст.
Подумайте, чому Японія стала єдиною країною Сходу, 
яка не потрапила у колоніальну залежність від великих 
держав. Які внутрішні та міжнародні фактори цьому 
сприяли?

Наслідки революції Мейдзі. Соціально-економічний і політичний роз-
виток Японії в останні десятиліття ХІХ ст. після революції Мейдзі при-
скорився. Після реставрації влади імператора від керівництва країною 
були відсторонені ті феодальні угруповання, які протидіяли проведенню 
назрілих соціально-економічних реформ. Очолений імператором уряд 
спирався на буржуазно-поміщицький блок, зацікавлений в модернізації 
країни. На відміну від Китаю, де традиціоналізм і консерватизм були на 
заваді запровадженню європейських нововведень, молодий японський 
імператор Муцухито сміливо став на шлях запозичення досвіду Європи. 

Завдяки проведеним у 70–80 рр. реформам, в країні відбулися значні 
зміни у соціальному й політичному розвитку. Японія вийшла з міжна-
родної ізоляції, включилася у світовий розподіл праці. Розвиток капі-
талізму міняв соціальну структуру японського суспільства. Формувався 
клас буржуазії. У систему найманої праці утягувалася все більша части-
на населення. У 80-х рр. виникли буржуазні політичні партії. Вони ще 
не мали масової бази, чіткої організаційної структури й більше були 
схожі на політичні клани, що спиралися на угруповання великої торго-
вельної й сільської буржуазії.

З’явилися перші профспілки, хоча становлення профспілкового й 
політичного робітничого руху відбувалось досить повільно через особли-
вості соціальної структури японського суспільства. Перешкоджали цьому 
й поліцейський терор, і взаємини між робітниками й підприємцями, які 
мали назву «патерналізм»: шанування старших, відданість хазяїнові, 
довічне працевлаштування на одному підприємстві, колективна власність. 

Важливу роль у соціально-економічному житті країни зіграла аграр-
на реформа, за якою частину землі отримали селяни. Реформа створила 
простір для розвитку товарного виробництва, перетворила значну части-
ну селян на власників, хоча сільське господарство ще залишалося обтя-
женим феодальними пережитками. Адміністративна реформа привела 
до знищення князівств, введення префектур, що сприяло консолідації 
загальнонаціонального ринку.

Була проведена військова реформа, за якою армія комплектувалася на 
основі загальної військової повинності. Молодий японський капіталізм 
готувався до широкомасштабних планів захоплення сусідніх держав.

Особливості економічного розвитку. Слабкість японської буржуазії 
визначила потужну роль держави у створенні підприємств важкої про-
мисловості. Проте у 80–90-ті рр. ціла низка державних заводів і фабрик 
була передана в оренду або продана за символічну ціну приватним фір-
мам, які, на думку правлячої верхівки, більш вдало могли їх використо-
вувати. Утворилися великі монополії (Міцуї, Міцубісі, Ясуда, Асано), 
які називалися «дзайбацу». Підприємства також нерідко передавалися в 
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руки дворян, вищих чиновників. Особлива перевага надавалася під-
приємствам, що працювали на військові потреби Японії.

Так виник тісний зв’язок імператорського двору, ліберального дво-
рянства й національної буржуазії. За рахунок держави була створена 
система транспорту й зв’язку.

Разом з тим основну масу промислових підприємств становили дрібні. 
За рівнем технічного розвитку Японія не на багато відставала від передо-
вих європейських держав. Крім того, Японія була дуже бідною на при-
родні ресурси. Щоб здобути необхідну для розвитку промисловості сиро-
вину, а також розширити ринок збуту товарів, правляча верхівка покла-
далася на зовнішню експансію у сусідні країни. 

Незважаючи на досить швидкі темпи розвитку економіки, у порівнян-
ні із західними державами, рівень та обсяг промислового виробництва 
Японії був нижчим. Витримати конкуренцію японські товари могли 
лише завдяки низькій собівартості, що створювалась за рахунок дешевої 
робочої сили. 

Таким чином, своєрідність японської моделі розвитку на початку 
ХХ ст. полягала в збереженні низки феодальних пережитків у сільсько-
му господарстві, значному втручанні держави у справи бізнесу, жор-
стких методах експлуатації трудящих, орієнтації на континентальну 
територіальну експансію. 

Японо-китайська війна 1894–1895 рр. та її наслідки. Першим 
об’єк том експансії Японії на материку стала Корея, що перебувала у 
васальній залежності від Китаю. Нав’язавши Кореї в 1876 р. нерів-
ноправний договір, Японія розширювала експансію під приводом 
сприяння національно-визвольному руху. Коли на початку 90-х рр. у 
Кореї почалося повстання й китайські війська виступили для його 
приду шення, Японія направила армійські частини на південь півостро-
ва. Конфлікти на Корейському півост рові вилилися в японо-китайську 
вій ну 1894–1895 рр., що закінчилася розгромом Китаю й підписанням 
Симоносекського мирного договору. За цим договором Китай визнав 
незалежність Кореї, передав Японії Тайвань і Пескадорські острови, 
відкрив для Японії торговельні порти, надав право будівництва під-
приємств і зобов’язався виплатити 5-мільярдну контрибуцію.

Війна Японії проти Китаю загострила японо-російські протиріччя на 
Корейському півострові й у Південній Маньчжурії. Росія за угодами з 
Китаєм почала будівництво Китайсько-Східної залізниці і орендувала 
Порт-Артур. Назрівав російсько-японський збройний конфлікт. Готую-
чись до нього, Японія в 1902 р. уклала англо-японську угоду, що була 
спрямована не тільки проти Росії, але й проти Сполучених Штатів 
Америки. Таким чином, на Далекому Сході зав’язувався складний вузол 
міждержавних протиріч.

Японо-китайська війна відзначила важливий рубіж у розвитку япон-
ського капіталізму. Готуючись до військових конфліктів, правлячі кола 
країни прийняли програму десятилітнього (1896–1905) економічного роз-
витку. Пріоритетним був розвиток важкої промисловості й озброєнь. 
У країні почалося промислове піднесення, що завершило промислову 
ре во люцію. Як і в інших передових країнах, в Японії відбувається процес 
концентрації промисловості та капіталу, створюються перші моно по-
лістичні об’єднання – концерни. Характерним було те, що першими 
концернами стали ті ж самі дзайбацу – фінансово-промислові угруповання.
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 Тогочасна карикатура                     Залишки російського корабля «Пєрєсвєт»
Як ви розумієте підпис під малюнком: «Японський імператор і його лука-
ві доброзичливці»? Свою точку зору обгрунтуйте.

Після війни зовнішньополітичні позиції Японії покращилися, вона 
домоглася ліквідації або перегляду нерівноправних договорів й сама ста-
ла на шлях колоніальної експансії. 

Російсько-японська війна 1904–1905 рр. На початку XX ст. Японія 
пішла на гострий конфлікт із царською Росією. Активізація експансії 
Росії в Північно-Східному Китаї, одержання нею концесій на півночі 
Кореї підштовхнули широку антиросійську кампанію, що стала части-
ною загальної пропаганди націоналізму й шовінізму в Японії. Ця кам-
панія особливо активізувалася після підписання англо-японської угоди 
1902 р. і одержання англійських позик. 8 лютого 1904 р. Японія напала 
на російський флот у Порт-Артурі й Чемульпо (Корея). Оголошення вій-
ни 10 лютого стало лише формальним актом. Російсько-японська війна 
1904–1905 рр. велася як колоніальна, на території Китаю, Кореї й на 
морі. Воюючі країни не переносили бойових дій на землю одна одної, що 
полегшило в майбутньому мирні переговори. Програвши дві головні 
битви під Ляояном і Мукденом (відповідно у серпні 1904 р. і березні 
1905 р.), царська Росія прийшла до висновку про необхідність підпи-
сання мирного договору. 5 вересня 1905 р. у Порт смуті (США) був підпи-
саний мирний договір, відповідно до якого контроль над Порт-Артуром, 
залізниця в Південній Маньчжурії, а також південна частина острова 
Сахалін переходили до Японії.

В 1907 р. між Японією й Росією, за посередництва Великої Британії, 
була укладена угода про розподіл сфер впливу в Китаї. Росія визнала 
сферою японських інтересів Південну Маньчжурію й Корею. Японія 
зобов’язалася поважати інтереси Росії в Північній Маньчжурії. Росій-
сько-японські договори 1910–1912 рр. остаточно нормалізували відноси-
ни між двома країнами.
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Таким чином, Японія утвердила себе як велика держава, частково 
задовольнила свої колоніальні амбіції. Росія зберегла міцні позиції в 
Китаї, гарантувала безпеку своїх кордонів на Далекому Сході.

Перетворення в галузі культури. Вочевидь Японія значно відріз-
нялася від інших країн Сходу. Їй не тільки вдалося не перетворитися на 
колонію європейських держав, а самій в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
стати на шлях колоніальної експансії. Багато в чому це пояснюється 
своє рідністю японської культури та ментальності. Зокрема, японці від-
різнялися не лише терплячим ставленням до «чужих» впливів, особливо 
релігійних, а й вмінням перероблювати їх на свій лад.

Тому сприйняття культурного й технічного досвіду Заходу не призве-
ло до знищення норм японського способу життя. Завдяки цим умовам 
створювався сприятливий клімат економічного й культурного віднов-
лення. Це позначилося на різних сторонах життя. Були запроваджені 
європейська система освіти, календар. Уже до початку XX ст. у Японії 
затвердилася західна мода – «європейський» костюм став повсякденною 
формою чиновників. 

Досвід «вестернізації» Японії показав гарний приклад не протистоян-
ня цивілізацій, культур, не протиставлення Захід–Схід, породжене ко-
лоніалізмом та імперіалізмом, а взаємодії культур, взаємовпливів циві-
лізацій, терпимості до мовного, культурного, релігійного різноманіття.

1. Подумайте, яким чином проведення буржуазно-демократичних реформ 
в Японії і не проведення таких реформ у Китаї було пов’язане з особис-
тістю першої особи в державі.

2. Охарактеризуйте соціальну структуру Японії на початку ХХ ст.
3. Поясніть термін «патерналізм» стосовно Японії.
4. Чому японо-китайська війна була важливим рубежем у внутрішній і 

зовнішній політиці країни?
5. Висловіть свою думку стосовно того, які цілі переслідувала Велика Бри-

танія, підписуючи у 1902 р. союзний договір з Японією.
6. Проаналізуйте події російсько-японської війни та її наслідки для Японії.
7. Як культурні та ментальні особливості Японії вплинули на її розвиток у 

ХХ ст.? 

Д. Котоку. Нація без ідеалу. 
1900 р. (витяг)

...Те, що можна назвати ідеалом нації – є не тільки 
певним рівнем її духовної опори, але насущним хлібом її ідей. Тому нація без 
ідеалу виглядає так жалюгідно. Що може бути безнадійнішим, ніж нація без 
ідеалу! Вона нагадує будинок, який ось-ось завалиться, подібно жебракові, 
позбавленому даху і їжі. За останні півстоліття Японія пройшла великий шлях, 
й він став можливим лише завдяки великому, піднесеному ідеалові, що стояв 
перед нацією. Керуючись ним, нація сміливо й рішуче рухалася вперед. Вису-
валися різні гасла: «Повернемо владу імператорові, виженемо іноземців!», 
«Відкриємо країну, дамо волю ініціативі!», «Свободу й права народу!»...

Нація віддано дотримувалася своїх принципів та ідеалів. Блискучу історію 
Мейдзи творили всі – бродячі самураї, члени політичних партій, торговці чи 
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промисловці. Ніхто не тікав від труднощів, не лестив владі, не шкодував свого 
добробуту і навіть життя.

Що ж ми бачимо нині? Нація, віддана ідеалам і принципам, душевно зіста-
рилася, стала нездатною до дій, а покоління молодих, що прийшло на зміну, 
не має уявлення про піднесені ідеали. 

Озирніться довкола! Нині світом правлять не далекі ідеали, а близька виго-
да... Тепер не існує понять добра і зла. Їх замінили прибуток і збиток. Тріумфує 
не чеснота, а чистоган. Японія, яка півстоліття тому зробила крок до свободи, 
рівності й людяності, нині задкує назад – до абсолютизму, класового розме-
жування, егоцентризму. Хіба це не вершина падіння і деградації? 

Я з жахом думаю про майбутнє японської держави, у якому ідеали посту-
пилися місцем практицизму. 

У чому конкретно автор статті вбачає причини деградації країни? Чи є його 
висновки обґрунтованими? Чи можна провести аналогії із сучасністю? 

Латинська Америка 
на початку XX ст.
Пригадайте, як країни Латинської Америки отримали 
незалежність у 20-х рр. ХІХ ст.

Суспільно-культурні особливості країн Латинської Америки. На 
початку XX ст. населення Латинської Америки становило понад 60 млн, 
яке проживало в двадцяти незалежних державах. З них 18 іспаномовних 
країн, Бразилія – з португальською, а Гаїті із французькою мовами. 
Найбільш великими й відносно розвиненими державами були Аргенти-
на, Бразилія, Мексика. На них припадало дві третини території й 60 % 
населення.

Великий вплив на суспільний розвиток Латинської Америки мали 
особливості формування латиноамериканських націй, що складалися з 
різнорідних расово-етнічних компонентів. Індіанське населення, євро-
пейські колоністи, іммігранти, вихідці з Африки стали джерелами 
формування націй у межах певних держав. Взаємодія різних традицій, 
культур, звичаїв створила своєрідний культурно-етнічний тип латино-
американця. В умовах глибоких соціальних і економічних протиріч, 
наявності маси розореного, знедоленого населення вихід соціального 
невдоволення повсякчас мав бурхливий характер, виливався в револю-
ційні спалахи.

Важливу роль у латиноамериканському суспільстві відігравала като-
лицька церква. Тут проживає майже половина католиків світу. Церква 
була активним учасником колонізації й формування колоніального су-
спільства. Вона сприяла розвитку освіти й культури, християнізації й 
прилученню до цінностей європейської цивілізації індіанського й афри-
канського населення. Через церковні приходи, школи, громади католи-
цизм поширив свій вплив на 90 % населення Латинської Америки. 
Традиції католицтва утвердилися на місцевому ґрунті й стали частиною 
національної самосвідомості латиноамериканських народів, їхньої духо-
вної культури й громадського життя.

Особливості розвитку Латинської Америки багато в чому визначили 
складне переплетення протиріч у суспільстві. Вони виявлялися у 
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зіткнен нях між олігархічною буржуазно-поміщицькою верхівкою й ши-
рокими верствами населення, між іноземним капіталом і національною 
буржуазією.

Проблема пошуку шляхів модернізації, подолання відсталості стано-
вила найважливішу ознаку суспільно-політичної боротьби в країнах 
континенту.

Економічний розвиток латиноамериканського регіону. На початку 
XX ст. країни Латинської Америки зайняли провідне місце у світовій 
торгівлі по цілій низці товарів. Продукцію на світовий ринок постачали 
в основному аграрний та гірничо-видобувний сектори. Так, Бразилія по-
стачала 85 % світового виробництва кави, Еквадор – великі партії какао, 
Куба – цукор. Аргентина стала важливим виробником пшениці й м’яса. 
Інші країни спеціалізувалися на видобутку природних копалин: Чилі – 
селітри й міді, Венесуела й Мексика – нафти, Болівія – олова й т.д. У та-
кий спосіб Латинська Америка була включена у світове господарство як 
аграрно-сировинна ланка.

 Так виглядали на початку ХХ ст. поміщицькі латифундії

Така спеціалізація була характерна для країн так званого «другого 
ешелону» капіталістичного розвитку. Роль іноземного капіталу при 
цьому була подвійною: з одного боку, іноземний капітал, прискорював 
розвиток економіки в регіоні, проте одночасно консервував архаїчні 
докапіталістичні відносини. Так, у Бразилії й на Кубі майже до кінця 
XIX ст. зберігався інститут рабства, а пеонаж (боргове рабство) навіть 
пережив цей рубіж. У більшості країн аграрне питання стояло гостро 
через обезземелення селянства, розграбування общинних земель, кон-
центрацію великих масивів у руках окремих кланів. Так, у Мексиці 
основна частина оброблюваних земель належала 400 найбільшим лати-
фундіям (великим поміщицьким господарствам). Так само гостро аграр-
на проблема стояла в Перу й Болівії.

На початку XX ст. більш активно почала розвиватися промисловість 
по переробці сільськогосподарської сировини для експорту й внутріш-
нього споживання, залізничне будівництво. Зростав внутрішній ринок, 
зміцнював позиції національний капітал. Мінялася соціальна структу-
ра, насамперед чисельно збільшувався робітничий клас. Так в обробній 
промисловості регіону було зайнято понад 800 тис. робітників. З них в 
Аргентині – 400 тис., у Чилі – 200 тис., у Мексиці – понад 100 тис. осіб. 
До цього варто додати робітників транспорту, видобувної промисловості, 
плантаційних робітників.

У цей період більш рельєфно визначилася диференціація країн Ла-
тинської Америки за рівнем економічного розвитку. На перше місце на 
початку століття вийшла Аргентина. Тут міське населення (в основному 
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іммігранти з Європи) становило понад 53 %. На такому ж рівні розвитку 
перебував Уругвай, потім йшли Бразилія, Куба, Венесуела, Чилі. 
Аутсайдерами залишалися Перу, Болівія, Мексика, де докапіталістичні 
відносини мали більш глибоке коріння. У цих країнах, на відміну від 
попередніх, зберігалися величезні маси зубожілого селянства.

Соціальні й політичні рухи в країнах Латинської Америки. Голов-
ним напрямком соціальних рухів у Латинській Америці на початку 
XX ст. була боротьба ліберальних і радикальних партій проти консерва-
тивно-олігархічних сил за демократичний, прогресивний розвиток. Ця 
боротьба виявлялася в різних формах – повстання, перевороти, громадян-
ські й міждержавні війни, проведення реформ – усе це було характерне 
для більшості латиноамериканських держав.

Аргентинські радикали неодноразово повставали проти пануючої олі-
гархії, проте, лише домігшися встановлення загального виборчого права 
у 1912 р., вони змогли перемогти на виборах 1916 р. і встановити демо-
кратичне правління. У цю перемогу внесли свій внесок і робітничий рух, 
і профспілки, і соціалістична партія, що мала великий вплив у столиці. 
Уругвай до початку XX ст. пройшов через майже безперервні громадян-
ські війни й тільки в 1903 р. були проведені радикальні демократичні й 
соціальні реформи, що дозволили встановити стабільний конституцій-
ний лад. Загальне виборче право, створення демократичних інститутів, 
двопартійна система, послідовна аграрна реформа, захист національного 
капіталу, допомога фермерам, прогресивне трудове законодавство 
(у тому числі 8-годинний робочий день, пенсійна система, визнання прав 
профспілок та ін.) – ці реформи поставили Уругвай на початку XX ст. у 
перший ряд держав Латинської Америки.

У Бразилії після скасування рабства (1888 р.) вибухнула революція 
1889–1891 рр., яка привела до ліквідації монархії й проголошення рес-
публіки. Проте консервативно-олігархічна верхівка зберегла панування.

У Чилі наприкінці XIX ст. були проведені закони на підтримку націо-
нальної економіки, приборкання сваволі олігархії, вжиті заходи на захист 
інтересів трудящих. У відповідь олігархія розв’язала громадянську війну, 
проте повернути розвиток суспільства назад їй не вдалося – у країні 
зберігся конституційний лад, демократичні свободи, багатопартійність.

Мексиканська революція 1910–1917 рр. Найбільш драматична си-
туа ція на початку XX ст. склалася у Мексиці. Як і в інших країнах 
Латинської Америки, тут панували великі латифундисти, а також знач-
ний вплив мав іноземний капітал. Таке становище не задовольняло 
націо нальну промислову та торгову буржуазію. Вона прагнула політич-
ної влади. Другою гострою проб лемою було аграрне питання. Поміщики-
латифундисти привласнили общинні землі.

Це спричинило масовий селянський рух. На Півночі народне повстан-
ня очолив майбутній гене рал Панчо Вілья (1877–1923). На Півдні діяла 
партизанська армія під проводом Еміліо Сапати (1869–1919). Згодом він 
теж був удостоєний звання генерала революційної армії.

Селянський рух збігся з активізацією дій лібе ральної буржуазії, яку 
не задовольняла реакційна політика президента генерала Порфіріо Діа-
са, що перебував при владі з 1876 року.

Політична криза загострилася 1910 р. у зв’язку з проведенням Діасом 
чергової «виборчої кампанії». Цього разу, на відміну від минулих років, 
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опозиція мала свого кандидата на пост президента – Франсіско Мадеро 
(1873–1913). Він був сином багатого землевласника й капіталіста, на-
вчався у США й Франції, видавав газету «Демократ» і очолював 
Національно-ліберальну партію. 

Напередодні виборів генерал Діас заарештував Мадеро, але той 
звільнив ся під заставу і виїхав до США. Діас, безумовно, «переміг» на 
виборах. Мадеро опублікував за кор доном матеріали про фальсифікацію 
виборів та закликав своїх співвітчизників до повстання. У різних місцях 
країни розпочалися масові виступи, у тому числі в армійських частинах. 
Ці події стали початком мексиканської революції.

 Сторінки мексиканської революції. Зліва вгорі – Ф. Мадеро. Справа – Ф. Ві-
лья та Е. Сапата (у центрі) зі своїми прихильниками у президентському 
палаці. Грудень 1914 р. На фото посередині – мешканці Мехіко вітають 
повалення диктатури Діаса. 1911 р. 

7 червня 1911 р. Ф. Мадеро повертається до Мехіко. Престарілий дик-
татор Діас тікає з країни. 2 жовтня того ж року Мадеро було обрано пре-
зидентом. До влади прийшов буржуазно-помі щицький блок ліберальної 
орієнтації. Однак у лютому 1913 р. реакційні кола за підтримки ззовні 
здійснили заколот, внаслідок якого до влади прий шов генерал Уерта. 
Проти нового диктатора про довжували боротьбу селяни на чолі з Сапатою 
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та Вільєю. Новий лідер ліберальної буржуазії Карранса очолив повстання 
і закликав до відновлення демо кратичного устрою.

США відкрито втрутилися у мексиканські події, висадивши в квітні 
1914 р. десант. Однак це не змогло зупинити революційні сили. У липні 
1914 р. вони скинули диктатуру, проте тепер загострилися протиріччя 
між основними учасниками боротьби. Селяни вима гали знищення помі-
щицького землеволодіння, на ділення їх землею. Сторони вступили у від-
критий конфлікт, в якому перемогу здобув Карранса. 

Зазнала невдачі й нова спроба втручання в мексиканські справи з боку 
США у 1916 р. Скликані у грудні того року законодавчі збори до лютого 
1917 р. виробили конституцію Мексики. Згідно з конституцією земля та її 
надра оголошувались надбанням нації, різко обмежувались права інозем ців 
на користування природними ресурсами. Дер жава конфіскувала все майно 
церкви. Передбачали ся частковий переділ поміщицьких садиб, запрова-
д ження восьмигодинного робочого дня, встановлення мінімуму заробітної 
плати, визнання права створю вати профспілки і проводити страйки.

Прийняття конституції знаменувало перемогу революції, яка завдала 
серйозного удару поміщиць кому землеволодінню, католицькій церкві, 
послаби ла позиції іноземного капіталу, створила більш сприятливі умови 
для розвитку ринкових відносин у Мексиці. Однак революція не повністю 
вирішила існуючі проблеми.

1. Як строкатий етнокультурний склад країн Латинської Америки вплинув 
на їх розвиток наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.?

2. Визначте, чи є щось спільне між сучасною Україною і латиноамерикан-
ськими державами у політичному житті?

3. Який вплив на латиноамериканське суспільство мала католицька церква?
4. Схарактеризуйте роль іноземного капіталу в економіці країн Латинської 

Америки. Поясніть вираз «країни другого ешелону» капіталістичного 
розвитку.

5. Порівняйте соціальні рухи та їх результати в різних країнах латиноаме-
риканського регіону.

 Проаналізуйте причини, хід та наслідки мексиканської революції 
1910–1917 рр. 

З мексиканської конституції 1917 р.

Ст. 27. Власність на землі та води в межах національ-
ної території належить по праву походження нації, яка 

мала і має право передавати володіння ними приватним особам.
Лише мексиканці за народженням й мексиканські товариства мають право 

набувати у володіння землі, води і доступи до них або одержувати концесії на 
експлуатацію надр, вод і мінерального палива в Мексиканській республіці.

Використавши документ, дайте оцінку результатів і значення мексиканської 
революції.

1888 р. – скасування рабства у Бразилії.
1889–1891 рр. – бразильська революція. 
1910–1917 рр. – революція у Мексиці.
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 називати країни-учасниці військово-полі-
тичних блоків – Троїстого блоку та Антанти;

 порівняти процес утворення цих блоків;
 характеризувати міжнародні кризи та 

кон флікти на початку ХХ ст., позицію 
прав лячих кіл провідних країн світу;

 пояснити сутність процесу гонки озброєнь, 
посилення мілітаризму, шовіністичної 
пропаганди, причини та привід Першої 
сві тової війни, зміну статусу жінки в су-
спільстві в період війни, причини вступу 
у війну США, виходу Росії з війни;

 описати основні події початку Першої 
сві тової війни;

 визначати стратегічні плани противників;
 показати на карті та співставити основ-

ні театри військових дій, військові кампа-
нії та основні битви 1914–1918 рр.;

 зробити критичний аналіз підсумків війни;
 дати характеристику визначним військо-

вим діячам того періоду (П. фон Гінденбур-
гу, Ф. Фошу, О. Брусилову) та оцінку їх ді-
яльності;

 проаналізувати та узагальнити основні 
політичні, економічні та світоглядні на-
слідки Першої світової війни;

 висловити судження щодо можливості 
ви  користання війни як засобу вирішення 
міжнародних конфліктів.

Після 
вивчення 
матеріалу 
теми учень 
зможе:

ППередумови виникнення 
 Першої світової війни.

 Війна та її наслідки
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Міжнародні відносини 
на початку ХХ ст.
Пригадайте, як складались міжнародні відносини в Європі 
у кінці ХІХ ст.

Посилення англо-німецьких протиріч. Зовнішня політика великих 
індустріальних дер жав наприкінці XIX – на початку XX ст. повністю 
підпорядковувалася їхнім економічним інтересам – боротьбі за ринки 
збуту товарів і капіталу, вико ристанню дешевої робочої сили та вигід-
них джерел сировини. Велике значення мало також наростання револю-
ційного і національно-визвольних рухів, намагання правлячих кіл подо-
лати внутрішньополітичні кризи у своїх країнах шляхом мілітаризації 
економіки та підготовки до війни.

Нерівномірність економічного й політичного роз витку цих держав 
призвела до посилення боротьби між ними. Найгостріші суперечності 
виникли між Великою Британією і Німеччиною, яка наприкінці XIX – 
на початку XX ст. випередила Британію за темпами індустріалізації і 
часткою у світовому промисловому виробництві. Так, якщо останній 
1870 р. належало 31,8 % світового обсягу промислового виробництва, то 
1914 р. – лише 14 %, тоді як частка Німеччини збільши лася за цей час з 
13,2 до 14,3 %. Між ними також існувало гостре військово-морське 
суперництво. З ініціативи міністра флоту, адмірала Тирпиця, Німеччина 
почала гарячково будувати військові кораблі й до 1914 р. стала другою 
після Англії «морською державою».

Загострювалися протиріччя між цими державами і в колоніальній 
сфері. У 80–90-х роках ХІХ ст. Німеччина захопила території в Пів-
денно-Західній і Південно-Східній Африці, у басейні Тихого океану – 
Каролінські, Маріанові й Маршаллові острови. Потім Німеччина вже на 
Близькому Сході домоглася концесії на будівництво гігантської за свої-
ми розмірами залізниці від Берліна через Балкани, Босфор і далі через 
всю Малу Азію до Перської затоки, так званої Багдадської залізниці. Це 
створювало загрозу колоніальним володінням Великої Британії в Азії і 
призвело до погіршення англо-німецьких відносин.

§16
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Створення Троїстого блоку та Антанти. На початку XX ст. союз-
никами Німеччини в Європі були Австро-Угорщина та Італія. 20 травня 
1882 р. між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією було укладено 
так званий Троїстий союз. Німеччина і Австро-Угорщина обіцяли Італії 
допо могу в разі війни із Францією. Надання воєнної допомоги передба-
чалося в будь-якому випадку, навіть коли б хтось із учасників мусив 
воювати проти двох чи більше країн.

Внаслідок укладення Троїстого союзу в центрі Європи виникло військове 
угруповання держав на чолі з Німеччиною. Воно було досить дивним, вра-
ховуючи, що досі нові союзники традиційно ворогували або конкурували 
між собою. Зокрема, Австро-Угорщина була проти об’єднання Італії і конт-
ро лювала частину територій, на яких проживало італійське населення.

Одночасно відбулося зближення позицій Франції і Росії, які теж про-
тягом ХІХ ст. неодноразово мали напружені відносини. У липні 1891 р. 
відбулась демонстрація російсько-французької єдності – візит французь-
кого флоту до Кронштадта. У серпні 1922 р. було підписано франко-
російську військову конвенцію. 1893 р. російська ескадра прибула до 
французького порту Тулон з візитом-відповіддю. 27 грудня 1893 р. було 
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 Багдадська залізниця

 Російський військовий корабель біля берегів Франції
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остаточно затверджено франко-російську конвенцію, де пе редбачалася вза-
ємодопомога обох держав у разі агресії з боку учасників Троїстого союзу.

Таким чином, у Європі з’явилися ворогуючі коаліції. Хоч між союзни-
ками по коаліціях також існували суперечності, перед загрозою з боку во-
рожого табору вони відходили на другий план. Велика Британія спершу 
провадила політику маневрування між коаліціями, названою «блискучою 
ізоляцією», але на початку XX ст. її стратегічні орієнтири змінилися. Втра-
тивши про мислову перевагу над Німеччиною і дедалі глибше втягуючись у 
виснажливе змагання з нею в гонці озброєнь, Велика Британія потребувала 
союзників. Це й стало причиною англо-французького зближення.

8 квітня 1904 р. у Лондоні була укладена англо-французька таємна 
угода. Сторони визнавали за Великою Британією права на Єгипет, а за 
Францією – на значну частину Марокко. Інша частина Марокко (навпро-
ти Гібралтара) проголошувалась зоною впливу Іспанії. Таким чином, ця 
угода означала поділ однієї з останніх африканських територій, чим ви-
кликала невдоволення з боку Німеччини: Вільгельм II здійснив демон-
стративну поїздку на яхті в марокканський порт Танжер, де «привітав» 
незалежність султана Марокко. 

Уряд Німеччини також наполягав на скликанні міжнародної конфе-
ренції й загрожував Англії й Франції війною. Хоча конференція в іспан-
ському місті Алхесирасе в січні 1906 р. формально визнала незалежність 
Марокко, Франція й Іспанія водночас отримали можливість реалізації 
плану розділу країни на сфери впливу. У підсумку Німеччина нічого не 
отримала та й ще виявилася в ізоляції у Європі. Жодна країна, крім мля-
вої солідарності Австро-Угорщини, її не підтримала.

Однак погроза Німеччини розв’язати війну не залишилася без наслід-
ків у Великій Британії. Урядові кола останньої зрозуміли, що для відсто-
ювання своїх позицій від домагань Німеччини потрібні не лише потуж-
ний флот, але й сухопутна армія. А поза тим, необхідні й союзники на 
європейському континенті. Політиці «блискучої ізоляції» остаточно 
прийшов кінець. Уже на початку 1906 р. секретні пам’ятні записи Англії 
й Франції визначали умови їхнього військового співробітництва й мож-
ливість передислокації у Францію англійських дивізій на випадок війни 

 Вільгельм ІІ під час своєї поїздки до Танжера. 
Чому німецький кайзер так настійливо цікавився Марокко?
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з Німеччиною. У цей час зміцнилися й франко-російські відносини, у 
тому числі й в галузі військового співробітництва.

Між Росією і Великою Британією існували достатньо гострі колоніаль-
ні проблеми в різних регіонах, зокрема в Середній Азії, на Близькому та 
Далекому Сході. Їх врегулювати було непросто. Якщо на Далекому Сході 
англо-російські суперечності зникли після російсько-японської війни, то 
на Близькому Сході вирішувати питання потрібно було шляхом двосто-
ронніх компромісів.

 Будівництво Багдадської залізниці сприяло проникненню німецького 
капіталу в зону Перської затоки. У Лондоні міркували, що краще домови-
тися з Росією про розмежування сфер впливу, ніж допустити посилення 
німецької присутності у цьому стратегічно важливому регіоні, що був 
розташований поряд з Індією. Тому в Англії стали доброзичливо ставити-
ся до ідеї англо-російської угоди.

У 1907 р. Росія та Велика Британія досягли компромісу з колоніальних 
проблем і уклали в серпні у Петербурзі договір про розмежування інтере-
сів. Персія (Іран) поділялася на російську та англійську сфери впливу, 
між якими проходила нейтральна зона. Афганістан опинився в зоні інтере-
сів Англії. Тибет оголошувався районом, що перебуває під керуванням 
Китаю. Англо-російська угода 1907 р. завершила формування Антанти у 
складі Англії, Франції і Росії. Трьохстороннього пакту між її учасниками 
не було, він з’явився тільки на початку Першої світової війни, хоча вже у 
1912 р. між союзниками почалися консультації про узгодження дій зброй-
них сил у разі війни проти союзу Центральних держав – Німеччини й 
Австро-Угорщини.

Тим самим суперництво між провідними країнами світу остаточно 
змінилося протиборством двох військово-політичних блоків: Антанти й 
Троїстого союзу. Кожний із блоків прагнув зміцнити позиції за рахунок 
залучення нових союзників.

1. Які цілі у зовнішній політиці переслідували провідні держави світу на 
початку ХХ ст.?

2. В яких сферах англо-німецьке суперництво мало найгостріший характер?
3. Поясніть, чому Троїстий союз був досить дивним утворенням.

 Схема ворожих один до одного військових блоків
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4. Чому Велика Британія відмовилася від своєї політики «блискучої ізоля-
ції» на початку ХХ ст.?

5. Яку роль у створенні Антанти відіграла «марокканська криза» 1905 р.?
6. Схарактеризуйте етапи утворення Антанти.
7. На яких умовах Великій Британії та Росії вдалося залагодити свої коло-

ніальні протиріччя?

З таємного меморандуму чиновника 
англійського міністерства закордонних справ 

Ейра Кроу від 1 січня 1907 р.

«Німеччина повинна мати колонії», – говорить нова 
світова політика і, відповідно до цього, з’являються колонії як у тих місцях, які 
ще не були чиєюсь власністю, так і там, звідки енергійне відстоювання ні-
мецьких домагань «місця під сонцем» могло витіснити інших (хазяїв)...

Мрія про колоніальну імперію захопила уяву Німеччини. Імператор, держав-
ні діячі, журналісти, географи, економісти, торгові і суднобудівельні фірми і 
вся маса освіченої і неосвіченої громадської думки продовжують заявляти в 
один голос: «Ми повинні мати справжні колонії, де німецькі емігранти зможуть 
селитися і насаджувати національні ідеали вітчизни, ми повинні мати флот і 
вугільні станції для захисту коло ній, які ми мусимо придбати...».

Виходячи з цього становища, треба думати, що Німеччина свідомо прово-
дить політику, спрямовану, по суті, проти інтере сів Англії, і що недалеко мо-
мент збройної сутички, якщо тільки Англія не пожертвує своїми інтересами, 
втрачаючи при цьому свою репутацію незалежної великої держави, або не 
зміцніє настільки, що відбере у Німеччини шанси на успіх в разі війни. Така 
думка тих, хто в усій політиці Німеччини бачить певний доказ її свідомого намі-
ру встановити свою гегемонію спочатку в Європі, а поступово і в усьому світі.

1. Чому ідея про те, що «Німеччина повинна мати колонії», захопила уяву ні-
мецької громадськості?

2. Що, на думку англійського чиновника, може стати причиною «збройної 
сутички» між Німеччиною та Англією?

З конвенції між Росією і Англією в справах Персії, 
Афгані стану і Тибету, укладеної в С.-Петербурзі 

18/31 серпня 1907 р.

І. Велика Британія зобов’язується не домагатися для самої себе і не підтри-
мувати на користь британських підданих, так само і на користь підданих третіх 
держав, будь-яких концесій політичного або торгового характеру... по той бік 
лінії, що йде від Касрі-Шіріна через Ісфаган, Ієзд, Хакк і закінчується в точці на 
персидському кордоні при перетині кордонів росій ського і афганського, і не 
чинити опір, ні безпосередньо, ні по середньо, вимогам подібних концесій в 
цій області, які підтри муються російським урядом...

II. Росія зі свого боку зобов’язується не домагатися для самої себе і не під-
тримувати на користь російських підданих, так само як і на користь підданих 
третіх держав, яких-небудь концесій політичного або торгового характеру... 
по той бік лінії, що йде від афганського кордону через Газік, Бірджанд, Керман 
і закінчується в Бендер-Аббасі, і не чинить опору, ні безпосередньо, ні посе-
редньо, вимогам подібних концесій в цій області, які підтримуються британ-
ським урядом...

Чому ми говоримо, що за цим документом Велика Британія і Росія перетво-
рили Персію (Іран) на напівколонію?
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20 травня 1882 р. – створено Троїстий союз.
27 грудня 1893 р. – остаточно затверджено франко-
російську військову конвенцію.
8 квітня 1904 р. – укладена англо-французька угода. 
31 серпня 1907 р. – підписана англо-російська угода. 

Міжнародні кризи та конфлікти 
на по чатку XX ст.
Подумайте, до яких наслідків могло призвести проти-
стояння двох військових блоків.

Перші війни за переділ світу. Наприкінці XIX ст. США прагнули за-
вдати вирішального удару по занепадаючій на той час Іспанській імперії 
й остаточно закріпити своє панування в Латинській Америці. Головним 
об’єктом їхніх домагань стали Куба й Філіппіни.

Скориставшись повстанням кубинського 
народу й вибухом американського крейсера 
«Мен» на рейді порту Гавани 14 лютого 1898 р., 
американські війська завдали поразки погано 
озброєному іспанському флоту. Швидкоплин-
на війна закінчилася підписанням Паризького 
мирного договору, за яким до США відійшли 
Філіппіни, що раніше належали Іспанії, ост-
рови Пуерто-Рико в Антильському архіпелазі й 
Гуам у Тихому океані.

Куба ж, окупована американськими вій-
ськами, була оголошена незалежною від Іспа-
нії, що насправді означало повне підпорядку-
вання острова американському впливу. Це 

зміцнило позиції США в Центральній і Південній Америці. Незабаром 
американські війська вторглися у Нікарагуа й на Гаїті. Адміністрація 
США не приховувала своїх намірів контролювати ситуацію у Західній 
півкулі, стати тут міжнародним полісменом. 

Черговою війною за переділ світу стала також англо-бурська війна, 
розв’язана Англією. Ще в 70-х роках XIX ст. Велика Британія зробила 
невдалу спробу захопити багаті золотом і алмазами території республік 

§17

1

 Т. Рузвельт на Кубі

 Епізоди англо-бурської війни



105

Трансвааль й Оранжева у Південній Африці. В 1899 р. англійці вирішили 
взяти реванш. Війна виявилася набагато довшою, вона тривала два з по-
ловиною роки, і дорожчою, ніж очікувалося: Велика Британія направила 
проти загонів бурів 250-тисячну армію. У ході боїв тут були застосовані 
деякі «новинки», що стали згодом прикладом для всіх армій світу: англій-
ці вперше використовували кулемети, увели маскувальний одяг кольору 
«хакі», удалися до спорудження довгострокових окопів.

Бури користувалися підтримкою Німеччини й інших суперників Англії, 
їм симпатизувала суспільна думка багатьох країн світу. Вони героїчно бо-
ролися, але сили були нерівними. В 1902 р. війна закінчилася поразкою 
бурів. Відповідно до договору від 31 травня 1902 р. Оранжева республіка 
й Трансвааль перетворилися в англійські володіння. На їхній основі був 
створений англійський домініон – Південно-Африканський Союз, пере-
творений пізніше у незалежну Південно-Африканську Республіку.

Міжнародні кризи та конфлікти. У 1908 р. внаслідок захоплення 
Австро-Угорщи ною Боснії та Герцеговини, які хоча й були нею окупова-
ні, але формально ще входили до Османської імперії, вибухнула «босній-
ська криза». У цей же час повну незалежність проголосила Болгарія. 
   Анексія Австро-Угорщиною двох слов’янських провінцій виклика-
ла серйозну кризу у відносинах на Балканах: Сербія різко засудила цей 
крок, царська Росія підтримала Сербію. Німеччина, навпаки, стала на бік 
Австро-Угорщини, тому що це відповідало її планам просування на схід 
і подальшого підпорядкування Туреччини та залучення її до будівництва 
Багдадської залізниці.

У 1911 р. між протиборствуючими державами мало не почався збройний 
конфлікт у зв’язку з повстанням проти султана Марокко. Німеччина напра-
вила до марокканського берега крейсер «Берлін» і канонерку «Пантера». 
І знову на підтримку Франції виступила Велика Британія. Погрожуючи 
Німеччині війною, вона змусила останню відмовитись від втручання у 
марокканську проблему.

1911 р. відбулася італо-турецька війна. У вересні італійські десанти 
висадилися в Північній Африці і в результаті бойових дій з турецькими 
військами захопили Триполітанію та Кіренаїку, які перетворили на іта-
лійську колонію Лівію.

На Балканах у цей час проходило перегрупування сил. Завдяки посе-
редництву Росії й при схваленні Англії й Франції склався союз трьох мо-
нархічних держав: Болгарії, Сербії й Греції з метою відібрати в Туреччини 
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й розділити між собою територію Македонії. Населення Македонії пере-
бувало під гнітом Туреччини й вело боротьбу за звільнення.

Балканські війни 1912–1913 рр. Союз балканських держав почав 
скла  датися в березні 1912 р. із сербсько-болгарського договору, а потім 
і військової конвенції. Одночасно в результаті тривалих переговорів у 
травні 1912 р. був підписаний болгаро-грецький оборонний союз. Обидві 
держави зобов’язалися надавати одна одній допомогу у випадку нападу 
й не підписувати сепаратного миру. На основі усної угоди з Болгарією 
до спільних дій проти Туреччини приєдналася Чорногорія. Особливість 
ситуації полягала в тому, що через слабкість демократичних сил справу 
звільнення Македонії й інших слов’янських народів від турецького ярма 
почали здійснювати монархічні держави.

Війна проти Туреччини спалахнула в жовтні 1912 р. Основного удару по 
турецькій армії завдали болгарські збройні частини, й у підсумку союзни-
ки підійшли до Константинополя (Стамбул). 28 листопада 1912 р. незалеж-
ність проголосила Албанія, яка була на той час турецькою провінцією.

21 квітня 1913 р. було підписане перемир’я, а 30 травня 1913 р. – Лон-
донський мирний договір. За цим договором майже вся європейська 
частина Туреччини переходила до переможців. Туреччині залишилася 
лише вузька смужка території, що прилягала до Константинополя.

Однак цим справа не завершилася. Війна призвела до зміни співвід-
ношення сил на Балканах. Сербія і Болгарія зміцніли, і, водночас, по-
слабився вплив Австро-Угорщини. Тому австро-угорська й німецька 
дипломатії доклали зусиль, щоб розірвати союз Болгарії і Сербії. Цьому 
руйнуванню сприяли амбіції лідерів самих балканських держав, які 
посварилися при розподілі турецької території. Підбурювана Австро-
Угорщиною, Болгарія 29 червня 1913 р. розгорнула воєнні дії проти 
сербів і греків. Так почалася друга Балканська війна.

Болгарія, нападаючи на недавніх союзників, розраховувала на допомо-
гу з боку Австро-Угорщини й Німеччини. Та Австро-Угорщина мала намір 

3

 Болгарський аеро-
стат спостереження

 Зруйноване у ході бойових дій місто
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взяти участь у цій війні тільки за умови успіху Болгарії. Однак болгарська 
армія була швидко розбита. До того ж Росія встала на захист Сербії, а Ру-
мунія, яка обіцяла Австрії зберігати нейтралітет, теж напала на Болгарію. 
Так за участі великих держав на Балканах запалала між усобна війна.

Поразка Болгарії спонукала виступити проти неї Туреччину, яка за-
хопила Адріанополь, недавно відвойований болгарами. 10 серпня 1913 р. 
у Бухаресті був підписаний мирний договір. Сербія одержала не тільки 
«спірну територію в Македонії», через яку посварилися сусіди, але й всю 
«болгарську частину» Македонії. Греція отримала, крім південної Маке-
донії із Салоніками, частину західної Фракії. Частина Фракії й Адріано-
поль повернулися до Туреччини, а Румунія приєднала до себе Південну 
Добруджу.

Війни 1912–1913 рр. змінили ситуацію на Балканах, проте бажаного 
миру і спокою не принесли. Балканський півострів перетворився на по-
роховий льох Європи, де зіштовхувалися й перепліталися інтереси всіх 
європейських великих держав. Після поразки Болгарії на неї, а також на 
Туреччину зріс вплив Німеччини. Сербія, Греція й Румунія схилилися на 
сторону Антанти.

1. Чому іспано-американську війну 1898 р. вважають першою війною за 
переділ світу?

2. Яку мету переслідувала Велика Британія в англо-бурській війні?
3. Як «боснійська криза» 1908 р. вплинула на відносини між союзниками 

по Троїстому блоку?
4. До яких результатів призвела «марокканська криза» 1911 р.?
5. Схарактеризуйте передумови, хід та результати першої Балканської війни.
6. Чому Болгарія розв’язала другу Балканську війну?
7. Поясніть вираз «Балкани стали пороховим льохом Європи».

З болгаро-сербського союзного договору, 
укладеного в Софії 13 березня 1912 р. 

Ст. 1. Царство Болгарія і королівство Сербія гаран-
тують одне одному незалежність і цілість державної території, зобо в’язую-
чись... прийти на допомогу одне одному всіма своїми силами, коли на одне з 
них нападе одна чи кілька держав.

Ст. 3. Обидві дог. сторони зобов’язуються не укладати мир інакше, як тільки 
спільно і за попереднім погодженням...

Секретний додаток

На випадок виникнення в Туреччині внутрішніх заворушень, які могли б за-
грожувати державним і національним інтересам обох дог. сторін або одній з 
них... негайно розпочати обмін думок... Якщо згода про збройний виступ 
відбудеться, то про це буде повідом лено Росію, і, в тому разі, коли не буде 
перешкод з боку остан ньої, союзники розпочнуть воєнні дії згідно з поперед-
ньою домовленістю...

Чому, на вашу думку, Болгарія і Сербія підписали «Секретний додаток» до союз-
ного договору? 
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Із союзного сербсько-грецького договору 1912 р.

Якщо виникне спір з Болгарією в питанні про встановлення кордонів і якщо 
ніяка полюбовна згода буде неможлива, обидві високі договірні сторони 
(Сербія і Греція) разом запропонують Болгарії врегулювати незгоди через 
посередництво або арбітраж государів держав Троїстої згоди або глав інших 
держав. Якщо Болгарія відмовиться прийняти цей спосіб мирного врегу лю-
ван ня і займе погрозливу позицію проти однієї з держав або спробує нав’я-
зати свої домагання силою, обидві високі договірні сто рони (Сербія і Греція) 
урочисто зобов’язуються подавати одна одній збройну допомогу.

Що спільного і що відмінного є в наведених договорах? 
Чому в першому договорі в якості посередника виступає Росія, а в другому – 

держави Троїстої згоди?

1898 р. – іспано-американська війна.
1899 –1902 рр. – англо-бурська війна. 
1908 р. – «боснійська криза».
9 жовтня 1912 р. – 30 травня 1913 р. – перша Балкан-
ська війна.
30 червня – 10 серпня 1913 р. – друга Балканська війна.

Гонка озброєнь, посилення 
мілітаризму та реваншистських 
настроїв у країнах Європи
Подумайте, чому правлячі кола провідних європейських 
дер  жав на початку ХХ ст. посилено готувалися до 
війни.

Гонка озброєнь. Міжнародні кризи супроводжувалися шаленою гон-
кою озброєнь, що не могло не призвести до війни.

Німеччина вважалася найсильнішою у військовому відношенні краї-
ною Європи. Її військовий бюджет виріс у п’ять разів у порівнянні з кін-
цем XIX ст. і в 1913 р. склав 2 млрд марок, що становило половину всіх 
бюджетних витрат. На 1914 р. Німеччина разом зі своєю союзницею 
Австро-Угорщиною мала добре озброєну восьмимільйонну ар мію. Ще 
1900 р. німецький рейхстаг ухвалив нову програму морських озброєнь 

з   метою досягти пере ваги над володаркою 
мо рів – Британією. Тоннаж військових кораб-
лів Німеччини збільшився з 1880 по 1914 р. у 
15 ра  зів, Великої Британії – в 4 рази, Франції та 
Росії – більш ніж у 3 рази. Німецький флот 
за всіма показниками став другим у світі 
після британського, і різниця між ними по-
стійно скорочувалась. На 1915 р. Німеччина 
розраховувала мати 34 лінкори, 45 крейсе-
рів і близько 100 есмінців.

Гонка морських озброєнь привела до ство-
рення надпотужних броненосців з важким ар-
тилерійським озброєнням. Перший корабель 
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 Один з перших 
німецьких дредноутів
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такого класу був побудований в Англії в 1905–1906 рр. Його назвали 
«Дредноут» («Безстрашний»). Незабаром подібні кораблі стали будувати 
Німеччина, США й Росія.

Крім того, німецьке командування почало будівництво підводних 
човнів. У надводному положенні вони приводилися в рух дизельними 
установками, у підводному – електромоторами, що одержували енергію 
від акумуляторних батарей.

Посилена підготовка до війни велася і в країнах Антанти. Низку захо-
дів щодо підвищення військо во-промислового потенціалу було здійснено 
у Фран ції. Загальні витрати на військові потреби було доведено на 
1914 р. до 1,5 млрд франків, що становило 38 % державного бюджету. 
В Англії військові витрати також досягли величезної суми: 77,1 млн 
фунтів стерлінгів. Активно готувалася до війни й Росія.

Величезні військові витрати привели до значного удосконалення си-
стем озброєння. Зокрема, далекобійність артилерії подвоїлася і стано-
вила більше 7 км. Артилеристи тепер могли стріляти із закритих пози-
цій і знаходитися поза зоною бачення ворогом. Збільшилася й швидкість 
перезаряджання гармат до 10 пострілів за хвилину.

Ще швидше стріляли нові види гвинтівок (до 15 пострілів за хвили-
ну). Такі гвинтівки знаходились на озброєнні у більшості армій великих 
держав. У кінці ХІХ ст. з’явилися й перші моделі кулеметів, найбільш 
популярною серед яких була модель станкового кулемету, винайдена 
американцем Максимом.

 Завод з виробницт ва 
бомб та лафетна май-
стерня Путіловського 
заводу
Дізнайтеся з додатко-
вих джерел про руйнів-
ну силу бомб  і артиле-
рійських снарядів часів 
Першої світової війни

 Військові витрати в 1913 р.
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У Франції, Англії, Росії й Австро-Угорщині розроблялися проекти 
перших броньованих всюдихідних машин на гусеничному ходу – танків. 
Набули популярності й колісні бронеавтомобілі, озброєні кулеметами й 
малокаліберними гарматами.

Перші кроки робила військова авіація. Спочатку передбачалося, що 
літаки будуть використані лише для повітряної розвідки, потім їх стали 
оснащувати кулеметами й використовувати для бомбометання.

Важливо, що випуск усіх цих видів озброєнь носив масовий характер. 
Залізниці швидко доставляли їх у потрібні місця й перекидали величезні 
армійські формування. Таким чином, промисловість працювала на по-
треби підготовки до війни.

Мілітаризм і реваншизм. Підготовка до війни відбувалася не лише в 
матеріальній сфері. До військових дій слід було підготувати все населен-
ня європейських країн. Тому в передвоєнні роки розгорнулася небачена 
мілітаристська пропаганда. Вона починалася з самого верху суспільної 
піраміди і знайшла своє відображення у низькопоклонстві перед люди-
ною у військовій формі. В ній любили походжати всі імператори й коро-
лі. Офіцерство було привілейованим станом, а служба в армії вважалася 
«святим обов’язком» кожного молодого чоловіка.

 Населення провідних країн Європи кожен день знаходилося під при-
цілом масованої ідеологічної обробки в пресі й в публічних виступах по-
літиків. Вони закликали народ забути про внутрішні проблеми й зімкну-
ти свої ряди перед військовою загрозою з боку ворожої коаліції. 

Зростання експансіоністської ідеології було найбільш помітним у Ні-
меччині й дістало свій вираз у створенні Пангерманського союзу. В ньому 
частина консерваторів і націонал-лібералів об’єдналися з вояччиною й 
шовіністичними колами.

Доктрина «пангерманізму» стверджувала, що німці є вищими за інші 
народи, а отже, повинні панувати над ними. Пангерманісти закликали 
проводити стосовно інших держав політику сили. Вони наполягали на 
розбудові потужної армії й флоту. Плани пангерманістів передбачали 
експансію Німеччини у двох основних напрямках – на Захід і на Схід. 
Головною метою експансії на Захід, у першу чергу проти Англії й Фран-
ції, був переділ колоніальних володінь і захоплення прикордонних з Ні-
меччиною районів. «Натиск на Схід» (по-німецьки «Дранг нах Остен») 
був спрямований проти Росії з метою захоплення її родючих земель і ко-
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рисних копалин, а також на Близький Схід. Пропаганда пангерманістів 
знайшла широкий відгук в уряді Німеччини. Політика нарощування 
військової могутності – мілітаризм – стала урядовою доктриною.

Мілітаристська й реваншистська пропаганда були характерними й для 
інших країн Європи. У Франції ненавиділи німців і прагнули помститися їм 
за поразку у франко-прусській війні та загарбання Ельзасу й Лотарингії, які 
мали великий промисловий потенціал. Багато творів французької літерату-
ри того періоду просякнуті зневагою й ненавистю до «гансів», як французи 
презирливо називали німців, а ті у свою чергу називали їх «жабоїдами».

У Росії теж посилюються шовіністичні настрої, що знаходить свій 
вияв у єврейських погромах та створенні націоналістичних угруповань, 
які вели боротьбу з «інородцями». В Австро-Угорщині виникають анти-
сло в’ян ські організації та рухи. Не оминула 
«мода» на мілітаризм і Велику Британію. В кра-
їні стали популярними листівки із зображен-
ням накачаних молодиків, які виконують вій-
ськові вправи. В англійських журналах зустрі-
чалися карикатури на німців й австрійців, а на 
стінах висіли плакати, що пропагували війну.

Проте найбільш небезпечним було те, що 
мілітаристська пропаганда в різних формах 
велася у школах європейських країн. Молоде 
покоління виростало із переконанням мож-
ливості й необхідності вирішення існуючих 
протиріч військовим шляхом. Таким чином, 
в Європі залишалося все менше людей, які за-
мислювалися над можливими страшними на-
слідками великої війни із застосуванням того-
часної зброї масового знищення.

 Мілітаристську пропаганду активно спрямовували на молодь
Які почуття у вас викликають маленькі діти, вбрані у військову форму?

 Російський плакат
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Єдиною течією в європейському суспільному русі, яка виступала про-
ти війни, був пацифізм. Пацифісти боролися як проти самої війни, так і 
проти антилюдських методів її ведення. Їм вдалося добитися підписання 
угод, які покращували становище поранених, долю військовополонених 
та мирних жителів, що потрапляли у зону бойових дій. Вони виступали за 
заборону застосування газів та куль, що завдають особливо тяжких пора-
нень. Пізніше до них прислухалися і підписали відповідні угоди, хоча й 
не завжди виконували їх на ділі.

1. Як провідні європейські держави готувалися до війни?
2. Схарактеризуйте нові види озброєнь, що з’явилися на початку ХХ ст.
3. Проаналізуйте форми і методи мілітаристської пропаганди в країнах 

Європи.
4. Яку мету переслідував Пангерманський союз і який вплив він мав на 

німецьку політику?
5. Висловіть свою думку стосовно відповідальності шкільних вчителів і 

авторів підручників з історії європейських країн початку ХХ ст. за мілі-
таристську пропаганду серед молоді.

6. Поясніть, чим займалися пацифісти у передвоєнні роки.
7. Обговоріть питання, чи була можливість попередити назрівання великої 

війни.

Причини, привід та початок 
Першої світової війни 
Пригадайте, які країни Європи і чому найбільш інтен-
сивно готувалися до війни.

Причини та привід до війни. Основною причиною війни 1914–1918 рр. 
було небачене загострення суперечностей між провідними країнами світу 
внас лідок нерівномірності їх розвитку. Другою причи ною війни був той 
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  Демонстрація пацифістів та роздача активістками подарунків військовим
Чому серед учасників пацифістських рухів так багато жінок?
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факт, що на початку XX ст. розвиток науково-
технічного прогресу привів до появи нових, 
більш могутніх засобів винищення людей. 
Почалася гонка озброєнь, на якій нажива лися 
військові монополії. Одночасно відбувалася 
мілітаризація економіки та свідомості вели-
чезних мас людей.

Формальним приводом до розв’язання ві-
йни стало вбивство 28 червня 1914 р. у столиці 
Боснії м. Сараєво 19-річним студентом Гаври-
лом Принципом спадкоємця австро-угор-
ського прес толу Франца-Фердинанда, відо-
мого своєю во рожістю до Сербії, та його дру-
жини. Гаврила Принципа було схоплено на 
місці. Він ви явився членом таємної орга-
нізації «Молода Боснія», до якої входили й 
вищі офіцери сербської армії. Ця організація 
боролася за приєднання Боснії до Сербії. Лег-
ко зрозуміти, як у монархічній Європі сприй-
няли цю подію, – австрійці пережили шок. Виникла чергова балканська 
криза.

У Сербії існував конфлікт з Австро-Угорщиною з 1908 р., коли остання 
захопила провінції Боснію та Герцеговину, значну частину населення 
яких становили серби. У Сербії набув розвитку рух за об’єднан ня всіх бал-
канських слов’ян у єдину державу під егідою Сербії. Його підтримувала 
Росія, яка прагнула впливу на православне населення Балкан. Проте у 
1908 р. Росія змушена була відступити, оскільки не була готова до війни.

У 1914 р. ситуація змінилася. Сербія зміцнила свої позиції в перебігу 
Балканських воєн 1912–1913 рр. У свою чергу Німеч чина й Австро-
Угорщина роз раховували на те, що ескалація конфлікту із Сербією спро-
вокує до дій Росію і Францію, які ще не встигли підготуватися до війни, і 
це принесе Німеччині та її союзникам легку перемогу.

Після вбивства Франца-Фердинанда, заручившись під тримкою Берліна, 
Відень 23 липня висунув Сербії ультима тум, деякі пункти якого означали 
відверте втручання в її внутрішні справи. Отримавши цей документ, серб-
ський уряд передовсім звер нувся за допомогою до Росії. Водночас розпоча-

 Г. Принцип у в’язниці

 Арешт Г. Принципа
 Суд над учасниками і організаторами 

сараєвського замаху
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лась евакуація Белграда, розташованого на австро-сербському кордоні.
Союзниця Сербії Росія спробувала залагодити конфлікт, запропо-

нувавши проект дипломатичного демаршу трьох держав – Великої Бри-
танії, Франції та Росії. Одначе союзники Росії відмовилися від компро-
місу, а президент Франції Пуанкаре наполягав на проведенні «твердої» 
політики стосовно австро-німецького блоку. Незважаючи на те, що Сер-
бія погодилася майже з усіма вимогами ультиматуму, Австро-Угорщина 
28 липня оголосила їй війну. Це стало початком світової війни.

Початок війни між державами Антанти і німецьким блоком. У від-
повідь на оголошення війни Сербії Росія розпоча ла загальну мобілізацію.

Першим днем мобілізації було призначено 31 липня. Тим часом 
німецький уряд ще 29 липня попередив, що подальші мобілізаційні дії 
російської армії призведуть до мобілізації в Німеччині.

Росія на попередження не відреагувала. Тоді, о 7-й годині вечора 
31 лип ня, німецький посол у Росії вручив російському міністрові закор-
донних справ ноту з оголо шенням війни, в якій відповідальність за це 

було покладено на Росію.
Роздмухуючи й далі конфлікт, о 6-й годині 

вечора 3 серпня німецький посол у Парижі 
пе редав французькому урядові ноту з оголо-
шенням війни.

Ось так Німеччина опинилась у стані війни 
проти Росії та Франції. Що ж до Великої Бри-
танії, то британський уряд 4 серпня висунув 
Німеччині ультиматум з вимогою поважати 
нейтралітет Бельгії, оскільки німецька армія 
рушила на Париж через територію сусідньої 
Бельгії. Берлін нічо го на це не відповів.

Порушення нейтралітету Бельгії стало 
приводом до оголошення Великою Британією 
війни Німеччині, що й сталося 4 серпня. 
6 серпня Австро-Угорщина оголосила війну 
Росії, а через кілька днів вона опинилась у 
стані війни проти всіх дер жав, з якими вою-
вала Німеччина. Отже, із учасників ворожих 
військово-політичних блоків лише Італія не 
вступила у війну 1914 р. Ця країна проголо-

сила нейтралітет, а пізніше, у травні 1915 р., після значних територіаль-
них обіцянок, зроблених їй країнами Антанти, дозволила втягнути себе 
в конфлікт.

Японія скористалася з моменту й оголосила війну Німеч чині 23 серп-
ня 1914 р., після чого успішно захопила німецькі колоніальні володіння 
у Китаї, зокрема півострів Шандунь, а також низку тихоокеанських 
островів, цим і обмежившись.

Стратегічні плани противників. Росія, як і інші європейські дер-
жави, почала розробля ти план війни ще від кінця XIX ст. Мобілізацій-
ний роз клад 1890 р. виходив з того, що головний удар кайзерівська во-
яччина спрямує проти Франції. В такому разі Росія розраховувала вести 
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го військового займу: 
«Пам’ятай про Бельгію»
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воєнні операції, спрямовані, переважно, проти Австро-Угорщини.
А втім, 1900 р. було розроблено новий план, згідно з яким усі росій-

ські воєнні сили на випадок війни об’єднува лись у дві групи: Північний 
фронт проти Німеччини, Пів денний – проти Австро-Угорщини. Цей план 
був цікавий тим, що в ньому вперше пропонувалося створення про міжної 
інстанції управління військами на території воєн них дій – командуван-
ня фронтами.

На Чорноморський флот покладалася блокада Босфо ру, а в разі необ-
хідності він мав бути готовим до активних бойових дій.

Французький план війни, який ще з 1872 р. неодноразо во зазнавав 
змін, хоча й був пройнятий наступальним ду хом, насправді мав па-
сивно-вичікувальний характер. Зокрема, він передбачав взаємодію з 
англійським флотом. 10 лютого 1913 р. між Британією та Францією 
було підпи сано морську угоду, за якою головний тягар бойових опера-
цій на Середземному морі було покладено на фран цузький флот.

Участь Великої Британії у можливій війні проти Німеч чини повністю 
визначилася з 1904 р., коли між Британією і Францією було підписано 
договір. Упродовж тривалого часу Британія 
не мала чіткого плану дій сухопутної армії, 
оскільки та не настільки була значною, щоб 
відіграти вирішальну роль у вій ні на матери-
ку. Основними завданнями британських 
морсь ких сил на Середземному морі вважали 
захист власних комуніка цій, а також допомо-
гу союзникам у боротьбі проти флоту Троїсто-
го союзу.

Австро-Угорщина ще з часу укладання 
союзного дого вору з Німеччиною в 1879 р. до 
своїх ворогів відносила Росію, Сербію і Чор-
ногорію. Згідно з остаточним варіан том пла-
ну, на Австро-Угорщину покладалось основне 
за вдання боротьби проти Росії. Відповідно до 
плану, сухо дільні сили Австро-Угорщини у 
складі 1100 батальйонів (до 1,5 млн вояків) 
утворювали три великі групи.

Стратегічний задум Відня у війні з Росією полягав у тому, щоб части-
ною сил наступати на північ, а потім поверну ти на схід і спільно з пра-
вим крилом австро-угорського угруповання розбити зосереджені у Про-
скурові (нині Хмельницький) російські війська. Це дало б змогу відки-
нути основні сили ро сіян до Чорного моря або до Києва. При цьому у Від-
ні розраховували на наступ німців зі Схід ної Пруссії.

Розробляючи план війни, німецький генеральний штаб насамперед 
дбав про те, щоб уникнути одночасного веден ня її на двох фронтах – 
проти Росії та проти Франції.

У серпні 1892 р. начальник німецького генерального штабу Шліффен, 
призначений на цю посаду 1891 р., дій шов висновку, що у війні на два 
фронти спершу варто домогтися швидкої перемоги над Францією. Це 
стратегіч не рішення було покладено в основу нового плану, згідно з 
яким Німеччина 1914 р. розгорнула свої сили. У мемо рандумі Шліффена 

 А. Шліффен
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відобразилася доктрина «бліцкригу». У Берліні планували, зосередивши 
велику частину військ, в одній генеральній битві розгромити французь-
ку армію і ще до «осіннього листопаду» завершити кампанію на Заході, 
після чого завдати удару Росії.

Отож основними фронтами війни мали стати Західний і Східний.

Співвідношення сил воюючих держав у 1914 р.

Країни Антанти Німеччина та її союзники

Населення 
(без колоній)

260 млн (Росія, Франція, Велика 
Британія, Бельгія, Сербія, 
Чорногорія)

120 млн (Німеччина, 
Австро-Угорщина)

Збройні сили 
на початку 
війни

5800 тис. військовослужбовців, 
221 піхотна і 141 кавалерійська 
дивізії

3800 тис. військовослуж-
бовців, 148 піхотних 
і 22 кавалерійські дивізії

Гармати 12 294 9383

Літаки 597 311

Крейсери 316 62

1.  Проаналізуйте причини Першої світової війни.
2.  Про мотиви свого вчинку Г. Принцип сказав, що він є югославським націо-

налістом і мріє про об’єднання південних слов’ян. Йому була байдужа 
форма правління, аби лише Боснія позбулась «опіки» Австрії. Висловіть 
своє ставлення до вчинку Гаврила Принципа: його можна вважати героєм 
чи терористом?

3. Чому, на вашу думку, локальний австро-сербський конфлікт переріс у 
світову війну?

4. Яким чином провідні європейські держави втягнулися у війну?
5. Порівняйте стратегічні плани противників напередодні війни.
6. Які вади мав план Шліффена?
7. Які висновки можна зробити, зіставляючи сили воюючих держав?

Із свідчень очевидців сараєвського замаху

Лейтенант Морсі: «Я вдарив його (Принципа) двічі. Двоє 
цивільних стояло зліва і справа від мене. Один вигукнув по-німецьки: “Не чі-
пайте його!”. Потім додав щось по-сербськи, чого я не зрозумів. Я махнув 
кілька разів шаблею і крикнув: “Вб’ю кожного, хто доторк неться до мене!” 
Мою каску було увігнуто. Мене сильно вдарили кілька разів по голові».

Детектив Спаговіч: «Я проштовхався через натовп і кинувся на замаховця, 
схопив його за плече, але хтось затримав мене і кулаком вдарив в живіт. Та-
кож Принцип вдарив мене в голову. Лише коли підбіг мій начальник, вдалося 
нам затримати Принципа».

Чим, на вашу думку, пояснюється саме така реакція натовпу на спроби за-
тримати Гаврила Принципа?
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З австро-угорського ультиматуму Сербії 
від 23 липня 1914 р.

3. Негайно вилучити в навчальних закладах Сербії як щодо викладацького 
персоналу, так і щодо навчальних посібників усе, що є або могло б бути під-
тримкою пропаганди проти Австро-Угорщини.

4. Звільнити з військової служби і взагалі з адміністрації всіх офіцерів і чи-
новників, винних у пропаганді проти австро-угорської монархії, причому імпе-
раторський і королівський уряд зберігає за собою право повідомити прізвища 
і факти королівському урядові.

6. Розпочати судове слідство проти учасників змови 28 червня, які перебува-
ють на сербській території. Органи, уповноважені імператорським і королів-
ським урядом, візьмуть участь у на лежних розшуках.

Які статті ультиматуму, на вашу думку, були неприйнятними для Сербії?

28 червня 1914 р. – вбивство ерцгерцога Франца-
Фердинанда в м. Сараєві.
23 липня 1914 р. – ультиматум Австро-Угорщини Сербії.
1 серпня 1914 р. – оголошення Німеччиною війни Росії, 
початок Першої світової війни.
3 серпня 1914 р. – вступ у війну Франції.
4 серпня 1914 р. – вступ у війну Великої Британії.

Військові кампанії 
1914 –1915 рр.
Подумайте, чи готувалися країни, що вступили у війну 
в 1914 р., вести її протягом тривалого часу. 

Бойові дії у 1914 р. Відповідно до плану Шліффена німецькі війська 
через Бель гію увійшли в Північну Францію, що дало їм змогу наступати 
на Париж.

Наприкінці серпня вони опинились за 25 миль від столиці Франції. 
Президент і уряд 2 вересня залишили Париж і вирушили до Бордо. 5 ве-
ресня на р. Марна почалась перша битва на Західному театрі воєнних дій, 
що тривала по 12 вересня. В ній з обох боків взяло участь 1,5 млн вояків. 
Обопільні втрати сягнули 600 тис. убитими й пораненими.

Німецьке командування виявилося неспроможним ко ординувати дії 
своїх наступальних сил, які швидко просу валися вперед. Скориставшись 
із цього, французький го ловнокомандувач генерал Жоффр стрімко пере-
кинув свіжі сили з інших фронтів і, знайшовши слабке місце в обороні ні-
мецьких військ, завдав контрудару. Маючи значну пере вагу над німцями, 
які до того ж були виснажені тривалим наступом, Жоффр змусив їх почи-
наючи з 9 вересня відхо дити до річки Ена. Результатом битви на Марні 
став остаточний провал «блискавичної війни» – основи плану Шліффена.

Після цього на Західному фронті розпочалася позиційна війна. Фронт 
роз тягнувся від протоки Ла-Манш до швейцарського кордону і наприкін-
ці 1914 р. стабілізувався.
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Інакше розвивалися події на Східному напрямі. Тут сторо ни застосу-
вали тактику швидких маневрених дій. Коли німецькі війська рвалися 
до Пари жа, Франція відчайдушно прохала про допомогу свою союзницю. 
Російсь ка армія була змушена розпочати наступ на Східну Прус сію. Проте 
операція вияви лася невдалою через неузгодженість дій 1-ї та 2-ї ро-
сійських армій. Новий командувач німецьких військ генерал Гінденбург 
використав розгалужену систему залізниць, оточив ударні сили 2-ї ро-
сійської армії і розгромив їх. Тим самим він примусив російські війська 
в середині вересня залишити Східну Пруссію.

Натомість наступ російських армій під командуванням генерала Бру-
силова в Галичині та на Бу ковині розвивався успішно. Битва в Галичині 
відбувалася одночасно з битвою у Східній Пруссії, у вересні 1914 р. Росій-
ські війська в перші дні наступу (битва тривала з 5 серпня по 13 вересня 
1914 р.) відкинули австрійців від Львова, а потім змусили їх залишити 
територію Галичини. Утримався лише гарнізон в обложеному Перемишлі. 
Австрійська армія втратила 400 тис. вояків, у тому числі 100 тис. полоне-
ними; російські війська – 230 тис.

Третім фронтом у Європі був Балканський. 
На Балканському фронті бойові дії відбувалися 
між Австро-Угорщи ною та Сербією і Чорного-
рією. Спершу тут діяли три авс трійські армії, 
але з початком наступу російських військ в 
Галичині Австро-Угорщина змушена була тер-
міново перекинути туди одну з армій (2-гу). 
Сербія розгорнула свої збройні сили у складі 
чотирьох армій, на допомогу їй прийшла чор-
ногорська армія.

Муж ні сербський та чорногорський народи, 
які чудово знали місцеві умови й поєднували 
боротьбу польових військ із партизанськими 
методами, могли тривалий час вести вій ну, на-
віть не отримуючи допомоги союзників. Так і 
стало ся. Більше року, до осені 1915 р., невеликі 
сили Сербії та Чорногорії самостійно захищали  Генерал О. Брусилов

 Крайній зліва –
генерал Жоффр, 
крайній справа –
Ф. Фош, майбутній 
командувач військ
Антанти
Дізнайтеся із додат-
кових джерел, кому 
із зображених на 
фото відомих вій-
ськових діячів у Па-
рижі було поставле-
но па м’ятник.
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свої території від австро-угорських військ, незважаючи на гостру нестачу 
озброєн ня та боєприпасів.

Кавказький фронт виник після вступу у війну Туреччи ни на боці Ні-
меччини 1 листопада 1914 р. Воєнні дії проти Росії Туреччина розпочала 
ще 29 жовтня. Того ж дня туре цькі міноносці потопили російський кано-
нерський човен «Донець», а 30 жовтня німецько-турець кий флот розпо-
чав обстріл портів Севастополя, Феодосії, Новоросійська. У відповідь на 
це російський уряд оголосив Туреччині війну. Російська Кавказька ар-
мія 2 листопада 1914 р. перетнула кордон і вирушила в глиб турецької 
території.

Турецькі війська, своєю чергою, вторглися до Батумської губернії. 
Найбільш значною подією того періоду на Кавказькому фронті була Са-
рикамиська операція, що тривала з 22 груд ня 1914 р. по 7 січня 1915 р. 
Турки прагнули розгромити головні сили російської Кавказької армії. 
Російські війська чинили гідний опір турецьким атакам, а 3 січня пере-
йшли у наступ. Сарикамиська операція завершилася повним зни щенням 
3-ї турецької армії.

Отже, в цілому у воєнних діях 1914 р. успіху досягла Антанта. Німці 
не змогли захопити Париж, австрійці зазнали по разки в Сербії та Галичині, 
турецькі війська – біля Сарикамиша. Японці в Китаї захопили німецькі 

 Вибух газової бомби в Ельзасі  Зруйновані німецькі траншеї

 Бомбардування Новоросійська  Повітряний бій



120 орендні території. В Африці під контроль Франції та Британії перейшли 
німецькі колонії Того, Камерун та Східна Афри ка. Плани «блискавичної 
війни» зазнали краху. Розпочалася затяжна виснажлива боротьба, яка 
тривала чотири роки.

Австро-німецький наступ на Східному фронті у 1915 р. У 1915 р. 
основними фронтами залишалися Західний і Східний.

22 квітня 1915 р. під бельгійським м. Іпр німецьке коман дування 
вперше використало проти англійців отруйні гази (хлор). Газова атака 
тривала 5 хвилин, але постраждало 15 тис. солдатів і офіцерів, з яких 
5 тис. загинули.

У січні–березні російська армія, завдавши поразки австро-угорським 
військам у Карпатах, здобула стратегічно важливе місто-фортецю Пере-
мишль. Проте після цього станови ще змінилося: 2 травня німці прорва-
ли позиції росіян у районі Горліце.

Російським арміям не вистачало боєприпасів. Вони не змогли утрима-
ти позиції. Німці прорвали фронт на 50 км. Горліцька операція тривала 
з 2 травня по 22 червня 1915 р.

Одночасно з наступом під Горліце німецькі війська розпочали наступ 
на північній ділянці фронту в напрямку Риги. У липні вони повели на-
ступ на Варшаву, в серпні – на Ковно (Каунас), у вересні – на Вільнюс. 
На всіх ділянках німецькі війська мали значну перевагу в людях, тех-

ніці та боєприпасах.
Російська армія була змушена залишити 

Галичину, Бу ковину, частину Волині, Поль-
щу, Литву й Курляндію. Лише наприкінці 
вересня наступ німецьких військ пощастило 
зупинити.

На Східному фронті – від Ризької затоки на 
півночі до Дністра на півдні – теж розпочалася 
позиційна війна. Хоча Росія за цей час втрати-
ла 3 млн вояків, із них 300 тис. убитими, а та-
кож 15 % своєї території, 10 % залізниць, 
30 % промислових потужностей, Німеччина 
не спромоглася зму сити її капітулювати.

Проте царський режим зазнав такої пораз-
ки, від якої вже ніколи не зміг оговтатися.

2

 Британський солдат 
і коні у газових масках

 Жертви «газової 
війни»
Висловіть свою 
думку стосовно 
викори стання та-
кої анти гу манної 
зброї, як от руйний 
газ. Свою точку 
зору обгрунтуйте.
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Вступ у війну Італії. У 1915 р. зона воєнних дій розширилася після 
вступу у війну двох нових країн – Болгарії на боці Німеччини та Італії 
на боці Антанти. З початком війни (3 серпня 1914 р.) Італія оголосила 
нейтралітет, а потім майже рік торгува лася з Антантою та Німеччиною 
про умови своєї участі у бойових діях. Велика Британія, Франція та 
Росія запропонували Італії значні територіальні надбання за рахунок 
Австрії й Ту реччини. 26 квітня 1915 р. Італія підписала таємний (Лон-
донський) договір про вступ у війну з Великою Британією, Францією та 
Росією. Крім того, Британія надала новому союзникові позику, й Італія 
23 травня 1915 р. приєдналася до Антанти.

Вступ Італії у війну посилив позиції Антанти, оскільки італійський 
фронт відтягнув частину австрійських, а потім німецьких сил. Так, на 
італо-австрійському кордоні Італія розгорнула чотири армії у складі 
35 дивізій, а Австрія протиставила Італії тіль ки 20 дивізій. Невдовзі на 
італійський фронт було переки нуто австрійські дивізії із Сербії та Га-
личини. Німеччина надала альпійський корпус (одну дивізію) та важку 
арти лерію.

Військові дії на італійському фронті відбувалися протягом 1915–1917 рр.
Значний вплив на хід подій справив вступ у війну на боці Центральних 

держав у жовтні 1915 р. Болгарії. На рішення Болгарії вплинули успіхи 
Німеччини на Східному фронті. Удар болгарської армії в Македонії 
призвів до поразки Сербії, залишки її розгромлених військ відступили 
в Албанію. Для прикриття відступу сербів у Салоніках, на території Гре-
ції, з її згоди висадилися англо-французькі війська. На Балканському 
фронті до 1918 р. запанувала тиша.

1. У чому полягали причини провалу плану Шліффена восени 1914 р.?
2. Проаналізуйте перемоги та поразки Росії 1914 р. на Східному фронті.
3. Яку роль у військових діях у Європі відігравав Балканський фронт?
4. За яких умов вступила у війну Туреччина?
5. Що сталося 22 квітня 1915 р. під бельгійським м. Іпр?
6. Чому, на вашу думку, російські війська зазнали нищівної поразки влітку 

1915 р.?

3

 Італійські 
солдати на марші
Які причини зму-
сили Італію стати 
учасницею Першої 
світової війни? Що 
вона здобула і що 
втратила внаслідок 
цього?
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7. Прослідкуйте на карті розвиток воєнних дій на Східному фронті у 1915 р.
8. Проаналізуйте обставини вступу у війну Італії та Болгарії. Що вони мали 

на меті?

З французького офіційного повідомлення 
від 12 вересня1914 р. про поразку 

німецьких військ на Марні

З 24 серпня відбувається бій на фронті Париж – Вер-
ден. Від самого початку правий фланг німців під командуванням фон Клука, що 
просунувся 24 серпня до мосту Провена, почав відходити, зважаючи на небез-
пеку бути обійденим нами; йому пощастило уникнути небезпеки, і він кинувся 
на наш фланг, що обходив його на півночі з боку Марш і із заходу з боку Урка.

Проте франко-англійські війська спромоглися завдати воро гові значних 
втрат і затримати його, скільки це було потрібно для успіху нашого наступу в 
інших місцях.

Тепер ворог відступає до річок Ена та Уаза, іншими слова ми, він відійшов за 
чотири дні на 60–70 кілометрів...

Отже, перший фазис на Марні схиляється на користь со юзників, бо правий 
фланг і центр німців нині відступають. 

Чому, на вашу думку, німецькі війська зазнали поразки в битві на Марні?

З таємної угоди держав Антанти з Італією, укладеної в Лондоні 
13/26 квітня 1915 р.

Стаття 1. Воєнна конвенція буде негайно укладена між французьким, вели-
кобританським, російським та італійським генеральними штабами; ця кон-
венція визначить мінімум воєнних сил, які Росія повинна буде використати 
проти Австро-Угорщини, щоб перешкодити цій державі зосередити всі свої 
зусилля проти Італії, на випадок, коли Росія вирішила б спрямувати свої го-
ловні сили проти Німеччини.

Стаття 2. Італія, зі свого боку, зобов’язується використати всі свої сили для 
ведення війни спільно із Францією, Великобританією і Росією проти всіх їх 
ворогів.

Стаття 4. За мирним договором Італія дістане Трентіно, Цізальпінський Ті-
роль, з його географічним і природним кордоном (кор доном Брепнера), а та-
кож Трієст, графства Горіцу і Градіску, всю Істрію до Кварнеро, включаючи 
Волоску й істрійські острови Керсо, Луссін, а також малі острови...

Стаття 10. Італії будуть надані в Лівії права і привілеї, які належать тепер 
султану в силу Лозаннського договору...

Стаття 14. Англія зобов’язується полегшити негайне одержання на спра-
ведливих умовах позики не менше 50 000 000 фунтів стер лінгів до випуску на 
лондонському ринку...

Які умови для себе «виторгувала» Італія у країн Антанти?

З таємного союзного договору між Румунією, з одного боку, і Росією, 
Францією, Великою Британією та Італією, з другого боку, 

укладеного в Бухаресті 4(17) серпня 1916 р.

Ст. 3. Франція, Велика Британія, Італія і Росія визнають за Румунією 
право анексувати території Австро-Угорської монархії, зазначені і визна-
чені в ст. 4.

Ст. 4. Кордони територій, згаданих у попередній статті, встановлюються 
так: демаркаційна лінія починається на Пруті в одному з пунктів сучасного 
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кордону між Румунією і Росією, поблизу Новоселиць, і піднімається по цій річ-
ці до кордону Галичини при злитті Пруту і Черемошу. Потім вона йде вздовж 
кордону Галичини та Буковини і кордону Галичини і Угорщини до пункту Стог...

Висловіть своє припущення, чому країни Антанти погодилися віддати Румунії 
такі території, заселені етнічними українцями?

2 травня – 22 червня 1915 р. – Горліцька операція.
23 травня 1915 р. – вступ Італії у війну на боці Антанти.
14 жовтня 1915 р. – вступ Болгарії у війну на боці 
Німеччини.

Основні битви 1916 р.

Чому 1915 р. не став переломним у ході війни, як на це 
розраховували керівники воюючих держав? 

Верденська битва. Це була одна з найкривавіших битв Першої світо-
вої війни, недарма її ще називають «верденською м’ясоруб кою». Тривала 
вона від 21 лютого по 18 грудня 1916 р. Німецьке командування розрахо-
вувало прорвати оборону союзників під Верденом блискавичною атакою 
і зосереди ло там величезні сили. Німці розгорнули 1204 гармати, 202 мі-
номети, 160 бойових літаків, 14 аеро статів. В артилерії вони переважа-
ли французів у 5,5 раза. Зосереджен ня такої кількості артилерії під час 
наступу було здійснено вперше за час війни. Для цього малися всі підста-
ви, оскі льки Верденський укріплений район було обладнано чи сленними 
траншеями, шанцями, ходами сполучень, части ну з яких було спорудже-
но з бетону. Оборону тримали 11 французьких дивізій з 632 гарматами.

Об’єктом наступу став Верденський виступ, що прикри вав шлях до 
Парижа і слугував опорою для Західного фро нту. 21 лютого після 9-го-
динної артилерійської підготов ки, коли, 
здавалося б, на лінії оборони загинуло все 
живе, кайзерівські війська пішли в атаку. 
Одначе французи зу стріли їх інтенсивним 
вогнем. За 70 днів (лютий–квітень) крово-
пролитних боїв німці просунулися лише на 
7 км. «Верденська м’ясорубка» перемолола 
майже 120 дивізій, з них 69 французьких і 
50 німецьких. Але ні ті, ні ті не домоглися 
переваги. Французи трималися стійко і, 
зрештою, до кінця року відвоювали всі те-
риторії, захоплені німцями навесні. Втрати 
з обох боків сягнули 1 млн солдатів та офі-
церів.

Брусиловський прорив російської армії. 
Відповідно до вимог союзників, які прагну-
ли ослабити німців під Верденом, війська 

§21
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 Верден
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  Основні бойові операції на фронтах Першої світової війни у 1914–1916 рр.
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Південно-Західного фронту під командуванням генерала О. Брусилова 
перейшли в наступ. Прорив австро-німецької оборони здійснювався на 
фронті завдовжки 480 км у кількох місцях. Було визволе но частину Га-
личини, Волині з м. Луцьк та Буковину з м. Чернівці. Вся операція три-
вала з 4 червня по 13 серпня 1916 р.

Становище австро-німецьких військ на Східному фронті одразу ста-
ло надзвичайно серйозним. Сюди було пере кинуто частину німецьких 
дивізій із заходу. За словами сучасного французького воєнного істори-
ка Прійяра, «про рив німецького фронту російськими військами під 
Луцьком у червні 1916 р. змусив німецьке командування пере кинути 
частину військ з-під Вердена на Східний фронт. Після цього гострота 
боїв під Верденом зменшилася, це дало змогу французьким військам 
створити необхідні ру бежі для контрударів великих масштабів...». Про-
те розтяг нутість комунікацій і брак боєприпасів перешкодили по-
дальшому наступові російських військ. Вичерпавши всі ре зерви, вони 
перейшли до оборони.

Успіхи союзників у битві під Верденом і в Галичині спо нукали Руму-
нію вступити у війну на боці Антанти. 27 сер пня 1916 р. румунський 
уряд оголосив війну Центральним державам. Одначе невдовзі її армію 
було розгромлено, а більшу частину території, зі столицею Бухарестом і 
нафто вими родовищами, окупували австро-німецькі війська.

Контрнаступ військ Антанти на р. Соммі. 1 липня 1916 р. англо-
фран цу зькі з’єднання під прикрит тям авіації та за сильної артилерій-
ської підтримки почали наступ на р. Соммі.

Ця операція була складовою частиною загального стра тегічного плану 
Антанти на 1916 р. У її проведенні брали участь 45 % загальної кількості 
англо-французьких сил на Західному фронті.

Цікаво, що, виходячи з досвіду 1915 р., операція на р. Соммі планувала-
ся як «тяжка й довготривала битва». Вона готувалася понад п’ять місяців, 
дуже ретельно і з великим розмахом. Операція втягнула в орбіту 150 ди-
візій, до 10 тис. гармат, 1 тис. літаків та багато інших видів зброї. Битва 
на р. Соммі тривала з 1 липня по 18 листопада 1916 р. і засвідчила перевагу 
англо-французької техніки, що було ознакою виснаження Німеччини. 
Стратегічна іні ціатива переходила до Антанти. У цій битві німці втратили 
до 538 тис., французи – 341 тис., англійці – 453 тис. вояків.

3

 Так виглядав перший танк на тогочасній листівці й після боїв
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Цікаво, що у вересні 1916 р. англійці вперше викорис тали танки; це 
справило величезний ефект – як воєнний, так і психологічний. Танки 
тоді були 8,1 м завдовжки, 4,1 м завширшки, 2,5 м заввишки. Середня 
швидкість ста новила 3,7 км/год, запас ходу – 19 км. Температура все-
редині машини сягала +70 С.

Під час наступу 15 вересня 5 танків загрузли в болоті, 9 відстали через 
несправності, до німецьких окопів доїхали 18. «Металеві страхіття пра-
сували окопи, розстрілювали очманілу від жаху піхоту, рвали колючий 
дріт, самі залишаючись невразливими для кулеметного вогню ворога», – 
писав свідок тієї події.

У 1917 р. танки вже використовувались англійцями та французами 
досить широко. Наприкінці війни Велика Бри танія та Франція мали 
понад 7 тис. танків. Німеччина тіль ки 1917 р. приступила до їх створен-
ня і мала під кінець війни близько 70 машин.

Підводна війна. Підводна війна розпочалася ще 1914 р., коли анг-
лійці встановили морську блокаду Німеччини. Для здійснення блока-
ди вони використали великі крейсерські сили. Тоді Німеччина почала 
за допомогою підводних човнів топити ворожі кораблі. Вже у вересні-
жовтні 1914 р. німецькі підводні човни потопили 5 британських крей-
серів, під водний човен, кілька торгових суден і десятки риболовець ких 
траулерів. Престижу англійського флоту було завдано відчутного удару.

У 1915 р. німці розгорнули підводну блокаду Британії. 18 лютого 1915 р. 
німецьке командування офіційно оголоси ло, що води, які омивають 
Англію та Ірландію, вважаються воєнною зоною, тому будь-яке судно, 

4

 Тодішній англійський підводний 
човен

 Російська субмарина патрулює
Босфор

 Історія «Лузітанії»: корабель пливе, гине, «відпочиває» під водою
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зустрінуте в цих во дах, підлягатиме знищенню. Незважаючи на протести 
США та інших нейтральних країн з приводу грубого порушення прин -
ципів нейтрального судноплавства, німецькі човни вже 18 лютого вдалися 
до активних дій.

Особливе обурення у світі викликав той факт, що 7 трав ня 1915 р. ні-
мецький підводний човен «ТІ-20» потопив англійський трансатлантич-
ний лайнер «Лузітанія», що йшов зі США до Англії. На його борту було 
1959 па сажирів, серед яких 440 жінок і дітей. Врятувати пощасти ло лише 
761. Після цього уряд США та уряди інших країн почали вимагати від 
уряду Німеччини не допускати біль ше подібних випадків. Кайзер видав 
наказ, який забороняв дії проти пасажирських суден, але морське коман-
дування продовжувало топити всі судна поспіль.

У 1916 р. підводна війна тривала, і головним завданням Німеччина вва-
жала будівництво підводних човнів. Після Ютландської морської битви 
31 травня – 1 червня 1916 р., в якій німецький флот зазнав поразки, коман-
дування дійшло висновку, що не зможе зрівняти сили свого флоту з анг-
лійським. Тому з 1 лютого 1917 р. розпочалася необмежена підводна війна.

Отже, в 1915–1916 рр. жодна з воюючих сторін не спро моглася схилити 
шальки терезів на свій бік, хоча поступово країни Антанти накопичували 
сили для вирішальних боїв.

1. Проаналізуйте хід Верденської битви. Чому її назвали «м’ясорубкою»?
2. Яке значення мав Брусиловський прорив для воєнних дій на Західному 

фронті?
3. Яку мету переслідували англо-французькі війська, готуючись до битви 

на річці Соммі? Чи вдалося їм досягти її?
4. Яке враження на учасників битви справили перші танки?
5. На карті прослідкуйте хід бойових операцій у 1916 р. 
6. Складіть таблицю співвідношення сил воюючих сторін під час Верден-

ської битви та битви на р. Соммі.
7. Подумайте, які цілі ставила Німеччина, розпочинаючи підводну війну. 

Висловіть своє ставлення до такого методу ведення війни.

Газета «Русский инвалид» 
про бої під Верденом

З описів боїв під Верденом у стислих офіційних 
повідомлен нях і в статтях воєнних кореспондентів можна зрозуміти, що німці, 
як і раніш, атакували щільними масами, які скошувалися французькою артиле-
рією і нараз замінювалися новими лавами густих ланцюгів (за деякими відо-
мостями, навіть колон); ця німецька тактика відомого «дрангу» (нещадного на-
тиску за будь-яку ціну) вже зовсім не відповідає станові запасу людей 
Німеччини і являє собою акт відчаю...

Під час першого натиску німців французькі батареї, які до бре пристрілялися 
до ділянок місцевості, що лежала попереду, обстрілювали густі наступаючі 
лави ворога і змітали їх убив чим вогнем. Коли, завдяки повторним атакам но-
вих ворожих мас, частина німців просунулася дуже близько до першої лінії 
французів, вночі французьким військам наказано було відійти на другу лінію 
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окопів, і вранці французькі батареї знову почали косити німців, які наступали на 
новій ділянці, і так далі, поки французи не дійшли до головної оборонної лінії 
Во-Дуомон – ви сота Пуавр; тут вони контратаками в багнети зупинили про-
тивника, причому частину німців було оточено у зруйнованому форті Дуомон,
а на висоті Пуавр німці засіли на північних схи лах її...

У чому, на ваш погляд, полягає значення Верденської битви?

З телеграми російського командування про успішний 
на ступ на Південно-Західному фронті 

у травні 1916 р.

Київ, 2 червня. Тяжкого удару австро-німцям було завдано на річці Стир 
нижче Луцька і в районі Дубно. Цей удар приму сив австро-німців сховатись у 
Бродах. На Стирі, де до авст рійців прибули німці, був особливо жорстокий 
бій. 28 травня вранці наші піхотні частини під прикриттям артилерії почали 
наступ, просуваючись плазом до ворожих окопів і дротяних загород, дуже по-
шкоджених уже напередодні нашою артиле рією. Австрійці разом з німцями 
зустріли росіян пекельним кулеметним вогнем, німецька кіннота кілька разів 
намагалася зайти нам у фланг із півдня. Зміна тривала кілька годин. Наша 
важка артилерія остаточно зруйнувала ворожі укріплення, а піхотні частини з 
криком «ура» кинулись у багнети. Австрійці, не прийнявши атаки, відійшли в 
містечко Рожице, а німці пішли в контратаку. Однак швидким натиском німці 
були збиті й тікали слідом за австрійцями, залишивши близько 300 поло нених 
і поранених. На початку п’ятої години дня 28-го за підтримки артилерії росія-
ни ввірвалися в містечко і вибили звідти ворога, захопивши ще близько 1700 
полонених (у тому числі чотирьох офіцерів), декілька кулеметів, дві гармати і 
артилерійський парк. Не зупиняючись у містечку, наші війська до пізньої ночі 
продовжували переслідування відступаючо го ворога. Як з’ясовується, ворог 
збудував під Луцьком дуже укріплені позиції... Луцьк був узятий обхідним ма-
невром диві зії, що здобула в цій війні назву «залізної».

Німецька нота про поновлення необмеженої 
підводної війни

Починаючи з 1 лютого 1917 р., без дальшого повідомлення ми будемо будь-
якими доступними нам засобами зупиняти вся кий рух суден у забороненій зоні, 
що оточує англійські острови, і в Середземному морі; нейтральні судна, які курсу-
ють в цих зонах блокади, роблять це на свій ризик; рейси американських паса-
жирських суден можуть продовжуватись на певних умо вах, а саме: судна повинні 
йти по фарватеру, вказаному нім цями, мати на собі певні розпізнавальні знаки 
(червоні і білі смуги на корпусі і червоний прапор з білими клітками) і не везти ні-
якої контрабанди згідно з німецьким списком контрабанди.

При додержанні цих умов можна відправляти раз на тиж день в обох напря-
мах по одному судну.

Порівняйте бойові дії в Галичині у 1915 й 1916 р.

21 лютого – 18 грудня 1916 р. – Верденська битва.
31 травня – 1 червня 1916 р. – Ютландська морська 
битва.
4 червня – 13 серпня 1916 р. – Брусиловський про-
рив.
1 липня – 18 листопада 1916 р. – битва на р. Соммі.
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Події 1917–1918 рр.

Як, на вашу думку, населення воюючих країн ставилося 
до ведення бойових дій на третьому році війни?

Вихід Росії з війни. Перша світова війна стала суворим випробуван-
ням для Росії. Значну частину країни було окуповано ворогом, внаслідок 
чого загальні втрати промислового потенціалу досягли 20 %. У 1917 р. ві-
йна коштувала Росії 30 млрд крб., 1/3 цих витрат становили закордонні 
кредити. Величезні маси населення недоїдали, голодували. Становище 
трудя щих дедалі гіршало, класові суперечності поглиблювались.

Витрати на щоденне харчування сім’ї з чотирьох душ у Росії

Назва продукту 1913 р. 1917 р.

2 кілограми хліба 16 коп. 60 коп.

750 грамів м’яса 28 коп. 1,5 крб.

250 грамів жиру 13 коп. 50 коп.

Чай і цукор 7 коп. 15 коп.

2 склянки молока 6 коп. 28 коп.

Платня робітника друкарні 50 крб. 100 крб.

Усе це зумовило піднесення революційної активності трудящих, які в 
лютому 1917 р. спромоглися скинути царя, ліквідувати самодержавний 
лад і проголосити парламент ську республіку. Владу в країні здійснював 
Тимчасовий уряд, який продовжував війну, проте більшовицький пере-
ворот у жовтні 1917 р. зумовив вихід Росії з війни, оскіль ки, захопивши 
владу, більшовики оголосили «мир без анек сій і контрибуцій», тобто без 
територіальних надбань та без грошової компенсації за втрати.

§22

1

 Підписання Брестського мирного 
договору

  Братання російських солдат 
із німецькими
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5 грудня 1917 р. між Росією та Центральними держава ми було під-
писано перемир’я і розпочато мирні перегово ри. Під час переговорів 
більшовики були змушені визнати незалежність УНР, яка 9 лютого 
1918 р. уклала мирну уго ду із союзом Центральних держав, пристати на 
висунуті австро-німецькі вимоги і поступитися величезними тери то-
ріями (Польща, Прибалтика, Фінляндія, Україна, Дон), віддати німцям 
Чорноморський флот.

За умовами миру, підписаного у Брест-Литовську 3 бере зня 1918 р., 
німці окупували понад 1 млн кв. км території колишньої Російської 
імперії, на якій проживало 62 млн осіб, видобувалося 3/4 російської 
залізної руди і вугілля, розміщу валося 1/2 її промислового потенціалу, 
1/3 посівних площ. Такою ціною більшовицька Росія вийшла з війни.

Коли на Заході дізналися про підписання сепаратного миру й одно-
сторонній вихід Росії з війни, лідери Великої Британії та Франції були 
в стані, близькому до розпачу. Німецька сторона вважала, що тепер, 
нарешті, зможе за безпечити собі перемогу в Європі.

Вступ у війну США. 6 квітня 1917 р. Сполучені Штати оголосили 
війну Ні меччині; остання велика держава, що не брала участі у війні, 
відмовилася від політики нейтралітету. Приводом до цього стала необ-
межена підводна війна, яку вела Німеччи на проти нейтральних, у тому 
числі й американських, ци вільних суден. А от справжні причини вступу 
США у війну саме в той час були набагато глибшими.

По-перше, американські правлячі кола надавали велику матеріальну 
допомогу країнам Антанти, що приносило США величезні прибутки.

Поразка Великої Британії та Франції у війні завдала б американським 
корпораціям величезних збитків.

Другою причиною було те, що в разі поразки Антанти Німеччина пе-
ретворювалася на найбільш небезпечного й могутнього конкурента. Крім 
того, в плани США входило послаблення Японії – суперниці на Далеко-
му Сході.

Третя причина вступу Сполучених Штатів у війну саме 1917 р. поля-
гала в тому, що громадськість цієї країни була налаштована пацифіст-
ськи, тобто проти війни. Різку анти воєнну позицію займали профспіл-
ки, різні товариства, клу би, асоціації. Президент змушений був дуже 
обережно вести підготовку до війни, і тільки варварські дії німецького 
під водного флоту щодо цивільних суден схилили громадськість США до 
думки про необхідність покарати Німеччину.

Американська армія чисельно була невеликою, але до бре озброєною й 
підготовленою. Військово-морський флот на початку війни налічував 
197 кораблів. Американський уряд вирішив надіслати свої війська до 
Європи лише влітку 1917 р. Проте воювали американці хоробро.

Воєнні дії на Західному фронті. На початку 1917 р. збройні сили 
Німеччини потребува ли поповнень, однак їх не було – людські ресур-
си вияви лися повністю вичерпаними. Наступальний потенціал військ 
ослаб. Після поразки у морських битвах німецький флот відійшов під 
захист своїх берегових укріплень. Нада лі Німеччина вдавалася до під-
водної війни. Її жертвами стали тисячі моряків.

Союзники спробували перейти в наступ проти німець ких військ і взя-
ти штурмом лінію Зігфріда, або, як її тоді називали, «лінію Гінденбур-
га», але оборонна стратегія Гінденбурга виправдала себе. Німці знову 
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завдали союз никам величезних втрат (400 тис. вояків), тоді як німецькі 
втрати становили 250 тис.

16 квітня 1917 р. війська Антанти підготували наступ у районі м. Ар-
раса. Німеччина передбачливо відвела свої вій ська, а позиції замінувала. 
Англійці й французи потрапили на мінні поля й під артилерійський об-
стріл. Цей наступ обійшовся їм у 280 тис. убитими.

Бої точилися також на території Італії, але для неї були безуспішними. 
Під Капоретто італійці втратили 130 тис. убитими й пораненими та близь-
ко 300 тис. полоненими. Лише терміново перекинуті з Ніцци 14 англій-
ських і фран цузьких дивізій запобігли виходу Італії з війни і стабілізу-
вали фронт. Антанта мала здобутки лише на Близькому Сході, де англій-
ські війська зайняли Багдад і вигнали німе цькі армії з колоній Східної 
Африки.

На Східному фронті російські війська зазнали поразки насамперед че-
рез те, що солдати відмовлялися воювати.

Поразка Німеччини та її союзників. У середині березня 1918 р. 
німецьке командування зосе редило на Західному фронті 193 піхот-
ні дивізії, в тому числі й ті, що були перекинуті зі Східного фронту. Їх 
підтриму вало понад 15 тис. гармат, близько 3 тис. літаків. Німець ким 
військам протистояла 171 піхотна і 8 кавалерійських дивізій союзни-
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 Лінія Гінденбурга та її автор – в майбутньому президент Німеччини

 Американський 
солдат над тілами 
полеглих товари-
шів
Які думки та почут-
тя могли виникну-
ти у американсько-
го солдата в момент 
поховання його бо-
йових побратимів?
Чи можна цю війну 
для американців 
назвати «чужою»?
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ків, які теж мали більш як 15 тис. гармат, майже 4 тис. літаків і майже 
800 танків.

Німецький наступ розпочався 18 березня проривом на англійському 
фронті. Протягом місяця німці розбили 2 анг лійські армії, захопили 
80 тис. полонених, але скинути англійців у море і взяти Ам’єн не змогли.

У квітні німці завдали ще од ного удару по військах союзників у 
Фланд рії, а 27 травня прорвали французьку оборону на р. Ена і вдруге 
вийшли на р. Марна, загро жуючи Парижеві. Вони обстрілю вали столи-
цю Франції з величез них гармат, прозваних «великими Бертами», але 
без результатів.

На четвертому році війни со юзники, нарешті, дійшли згоди і у квітні 
1918 р. створили спільне командування. Головнокоманду вачем усіх 
союз них військ на За хідному фронті було призначено маршала Фоша. 
Кровопролитні бої, завдяки перевазі союзників у танках, зрештою, 
завершилися тим, що німецький фронт не встояв.

8 серпня союзні війська під командуванням маршала Фоша розпочали 
наступ у районі Арраса і, прорвавши фронт, упродовж дня розгромили 
16 ворожих дивізій. Це був «найчорніший день в історії німецької 
армії». У ве ресні війська Антанти перейшли в наступ на всьому фронті.

Загальний наступ Антанти остаточно переконав Гінденбурга, що вій-
ну програно. 14 серпня він заявив імпера торові Вільгельму II про необ-
хідність домагатися закінчення війни дипломатичними методами, поки 
німецькі вій ська ще знаходяться на території ворога. Тим часом стано-
вище Четверного союзу (тобто Німеччини, Австро-Угор щини, Туреччини 
та Болгарії) й на інших фронтах стало ще критичнішим.

15 вересня союзні сили завдали удару Болгарії та австро-угорським 
військам на Салонікському фронті. 28 вересня болгари запросили миру. 
Болгарія стала пер шою країною з Четверного союзу, яка вийшла з вій-
ни. Після цього війська Антанти розпочали наступ через Албанію в 
Чорно горію, через Сербію на Будапешт і через Болга рію на Румунію. 
Австро-Угорщина 29 жовтня запросила перемир’я, яке було підписане 
3 листопада. На Азійському фронті британці просувалися вздовж р. Тигр 
і ви йшли до власне турецьких територій. У вересні розпо чався рішучий 
наступ на Палестинському фронті. Осман ська імперія фактично розва-
лилася. Туреччина була зму шена підписати 30 жовтня пере мир’я з 
Антантою на кабальних умовах.

Завершення війни. За таких обставин розпочала мирні переговори й 
Німеччина. 29 вересня Гінденбург і Людендорф поставили перед кайзе-
ром вимогу негайно укласти перемир’я. Німе цький уряд очолив принц 
Макс Баденський, який звернувся до американського президента Вуд-
ро Вільсона з пропози цією про перемир’я на основі його «14 пунктів». 
Згодом до Німеччини приєдналась і Австро-Угорщина. Переговори між 
сторонами тривали протягом місяця.

Після капітуляції всіх союзників становище Німеччини стало безна-
дійним. З листопада в країні вибухнула рево люція. Кайзер зрікся 
престолу. Вранці 11 листопада 1918 р. німецька делегація підписала акт 
про перемир’я у штабно му вагоні маршала Фоша в Комп’єнському лісі, 
неподалік станції Ретонд. Комп’єнське перемир’я стало завершальним 
актом світової війни 1914–1918 рр. Воно передбачало припинення 
воєнних дій, евакуацію німецької армії протягом 14 днів з оку пованих 
німецькими військами районів Франції, Бельгії та Люксембургу, а та-
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кож Ельзасу і Лотарингії. Війська Антан ти займали лівий берег Рейну 
(причому забезпечення оку паційної армії цілком покладалося на Німеч-
чину), а на правому березі передбачалася демілітаризована зона. Ні-
меччина зобо в’я зу валася негайно повернути всіх військо вополонених, а 
також евакуювати свої війська з територій країн, що входили раніше до 
складу Австро-Угорщини, з Румунії, Туреччини й Східної Африки.

Німеччина повинна була видати Антанті велику кіль кість озброєння 
та військової техніки, в тому числі 2 тис. літаків, 10 тис. вантажних 
автомобілів, а також значну частину кораблів військово-морського фло-
ту. Умови пере мир’я були дуже тяжкими, але німецькій делегації 
довело ся їх підписати. Об 11-й годині ранку 11 листопада 1918 р. залуна-
ли залпи салюту на честь завершення Першої світової війни.

1. Які причини призвели до подорожчання продуктів першої необ хідності 
в Росії під час війни? Чи було таке явище характерним для інших воюю-
чих країн?

2. У чому, на ваш погляд, виявився вплив революції в Росії на пере біг війни?
3. За яких умов було підписано мирний договір між Росією та Центральни-

ми державами?
4. Назвіть причини, які змусили США вступити у війну саме 1917 р.
5. Який день і чому називають «найчорнішим днем в історії німецької армії»?
6. Яку зброю називали «великими Бертами»?
7. Проаналізуйте умови Комп’єнського перемир’я.
8. Поясніть, чому Німеччина та її союзники зазнали поразки.

Розгром італійської армії у битві біля Капоретто 
в жовтні 1917 р. 

(з мемуарів Д. Ллойд Джорджа)

Тевтонці завдали нищівного удару. Італійська армія 
була приголомшена і в безладді кинулася назад. За шістнадцять днів вона від-
ступила на 70 миль і втратила 600 тисяч чоловік убитими, пораненими, взяти-
ми в полон і тими, що пропали без вісти (включаючи тих, які в паніці покинули 
зброю і розбіглися по Північній Італії). Із недостатньої італійської артилерії 
3152 гармати потрапили до рук ворога. Втрачена була значна територія, але 
ця втрата за своїм значенням не могла зрівнятися з втратою людей, зброї і 
спорядження. Прибувши в Італію, я ознайомився з рапортами англійських 
офіцерів. Цілі дивізії розпалися на блукаючі атоми, гнані бурею по рівнинах 
Ломбардії. Скільки дивізій було знищено і скільки пережили цю катастрофу, 
які це були дивізії в першому і дру гому випадку, ніхто не міг сказати точно і 
певно. Деякі дивізії без артилерії і обозу ледве тримали зв’язок між собою. Які 
дивізії? Хто міг сказати це? У всякому разі не італійський гене ральний штаб...

Поміркуйте, що спричинило нищівний розгром італійської армії.

З мирного договору між Росією, з одного боку, та Німеччи ною, 
Австро-Угорщиною, Болгарією й Туреччиною – з іншого

Брест-Литовськ, 3 березня 1918 р.

Стаття 1
Росія, з одного боку, та Німеччина, Австро-Угорщина, Бол гарія й Туреччи-

на – з іншого, оголошують, що стан війни між ними припинено; вони вирішили 
надалі жити між собою у мирі й дружбі…
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Стаття 3
Області, які лежать на захід від установленої договірними сторонами лінії та 

які раніше належали Росії, не будуть більше перебувати під її верховною вла-
дою...

Росія відмовляється від будь-якого втручання у внутрішні справи цих облас-
тей...

Стаття 6
Росія зобов’язується негайно укласти мир з Українською На родною Респуб-

лікою і визнати мирний договір між цією держа вою і країнами Четверного 
союзу. Територія України негайно очищається від російських військ і росій-
ської Червоної гвардії. Росія припиняє будь-яку агітацію або пропаганду про-
ти уряду чи громадських установ Української Народної Республіки.

Які території мали бути негайно звільнені від російських військ?
Чому Росія повинна була негайно укласти мир з Укра їнською Народною 

Республікою?

3 угоди про перемир’я між союзниками і Німеччиною

Ст. 1. Припинення воєнних дій на суходолі та в повітрі протягом 6 годин 
після підписання перемир’я…

Ст. 2. Негайна евакуація із зайнятих країн: Бельгії, Франції, Люксембургу, 
також і Ельзасу – Лотарингії – за таким роз рахунком, щоб вона була здійснена 
протягом 15 днів...

Ст. 12. Усі німецькі війська, що тепер перебувають на терито ріях, які стано-
вили до війни частину Австро-Угорщини, Румунії й Туреччини, повинні негайно 
повернутися до Німеччини.

Усі німецькі війська, що тепер перебувають на територіях, з яких складалася 
до війни Росія, так само повинні повернутися до Німеччини… тільки-но союз-
ники визнають, що для цього настав момент, узявши до уваги внутрішнє ста-
новище цих територій...

Чому саме такі умови було сформульовано в цьому документі?

Наслідки війни. Переосмислення 
системи загальнолюдських цінностей. 
Зміна статусу жінки у ході війни
Подумайте, чим Перша світова війна відрізнялася від 
попередніх військових зіткнень.

Підсумки війни. Перша світова війна втягнула у свою орбіту 33 дер-
жави (з них 29 – на боці Антанти) та 3/4 насе лення планети, призвела до 
нечуваного розорення госпо дарства більшості воюючих країн. Близько 
70 млн осіб було віді рвано від продуктивної праці й призвано до армії. 
Під час війни було вбито близько 10 млн осіб, поранено 20,8 млн (у всіх 
війнах, що сталися у світі за попередні сто років, кількість загиб лих ста-
новила 1,6 млн). За іншими даними, людські втрати становили 8,5 млн 
солдатів і офіцерів та 10 млн мирного населення. Матеріальні збитки сто-
рін сягали 180,5 млрд дол. США. При цьому економічні наслідки війни 
були приблизно однакові в обох союзах.

Під час війни обидві сторони зіштовхнулися із проблемою виснажен-
ня людських і матеріальних ресурсів. Уряди вводили суворі заходи щодо 
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мобілізації тилу: у воюючих країнах проводилося примусове вилучення 
продовольства в селян, була запроваджена карткова система, встанов-
лені норми на споживання продовольства, вугілля, одягу. Незважаючи 
на най жорстокіші заходи боротьби зі спекулянтами, стрімко зростали 
ціни, значна частина населення перетворилася на жебраків. У той же час 
стрімко збільшувалися прибутки тих компаній, що виконували війсь-
кові замовлення. Зокрема, фантастично збагатився концерн Крупів у 
Німеччині, на заводах якого випускалася майже половина німецької 
артилерії. За прибутковістю йому не поступалися також французькі 
компанії «Шнейдер і ДО» у Ле-Крезо, фірми «Віккерс» і «Армстронг-
Віттворт»в Англії, концерн «ЮС Стіл » у США та інші.

Тобто в умовах, коли мільйони людей втрачали своє майно і навіть 
життя, купка людей збагатилася.

Війна дошкульно вразила про-
мисловість, транспорт, фінансову 
систему, сільське господарство 
вою ючих країн. Цілі міста й се-
лища було стерто з лиця землі; 
зруйновано величезну кількість 
залізниць, мостів, фабрик, заводів. 
Вій на завдала непоправних втрат 
пам’яткам історії та культу ри в ба-
гатьох країнах світу. Лише Японія 
та США при множили свої багат-
ства, оскільки не брали активної 
участі у війні, їхні території не 
були ареною бойових дій.

При цьому слід зазначити, що в 
середині 1918 р. змучені й голодні народи Європи були вражені епідемією 
грипу – іспанки. То був найстрашніший убивця війни. Хвороба забрала 
понад 25 млн життів у всьому світі.

Отже, війна принесла безмірні страждання людству. Безробіття, 
інфляція, зростання податків, голод, злидні, зубожіння мас призвели до 
загострення соціальних протиріч і революційних вибухів у Росії, Австро-
Угорщині, Німеччині.

Переосмислення системи загальнолюдських цінностей. У ХІХ ст. 
та на початку ХХ ст. головними суспільними цінностями для провідних 
країн світу вважалися людська гідність, права і свободи громадянина. 
Характерною особливістю суспільної думки була віра у невпинність про-
гресу людства, безмежний оптимізм. Цей оптимізм виник у специфічних 
умовах відносно мирного та благополучного розвитку Європи в останній 
третині ХІХ – на початку ХХ ст. Успіхи науки дозволяли сподіватися на 
всемогутність розуму. Здавалося, ніщо не може завадити людині, озброє-
ній науковим пізнанням, зробити довкілля і суспільство кращим.

Перша світова війна серйозно похитнула ці переконання. Самий її по-
чаток, жорстокість, злидні, нею спричинені, викликали злам у громад-
ській свідомості. Він передусім виявився у зникненні оптимізму, який 
заступив песимізм – зневіра у щасливому майбутньому. 

Характерною ознакою масової свідомості стало відчуття занепаду 
європейської цивілізації. Цікаво, що це відчуття на початку століття 

 Спеціальні бригади підбирають 
на вулицях жертв іспанки

2
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було притаманне лише частині європейських 
інтелектуалів-декадентів.

Маніфестом нового світосприйняття стала 
книга німецького історика Освальда Шпенг-
лера «Занепад Європи», що публікувалася у 
1919–1922 рр. У ній історію людства показа-
но не як звичайний лінійний процес розви-
тку від простого до складного, від дикості до 
цивілізації, а як ланцюжок не пов’язаних 
одна з одною культур. Кожна з цих культур 
на роджується, переживає піднесення, а по-
тім занепадає і гине, полишаючи по собі 
лише спогади та руїни. 

Так і Європа, на думку О. Шпенглера, 
переживши вищу стадію свого розвитку у 
ХVІІІ ст., вступила до смуги занепаду, так 
само як колись давньоєгипетська, греко-
римська чи індійська цивілізації.

Іншою, не менш важливою рисою зрушень 
у суспільній свідомості, стало поширення 
ірраціоналізму – зневіри в можливості люд-

ського розуму. Адже важко було збагнути, як цивілізовані люди могли 
винайти такі жахливі засоби масового знищення одне одного.

Ці два великих зрушення суспільної свідомості – затвердження пе-
симізму та ірраціоналізму – мали кардинальний вплив на подальший 
розвиток європейської цивілізації у наступні десятиріччя. 

Однією з найприкметніших ознак переоцінки традиційних цінностей 
старого буржуазного суспільства стало переосмислення після війни 
місця і ролі жінки у житті країни, нації, сім’ї. 

Фронт постійно вимагав зростаючої кількості зброї й боєприпасів, 
продовольства, амуніції. У цих умовах замість мільйонів чоловіків, мо-
білізованих у військо, на заводах і полях змушені були працювати жін-
ки. Вони навчалися, освоювали нові професії, ставали кваліфікованими 
слюсарями, токарями, монтажниками тощо. Дехто отримав інженерну 
освіту. Жінки ставали економічно самодостатніми. Це розширювало 
їхній світогляд, підвищувало самосвідомість.

Велика кількість жінок навіть із найвищих прошарків населення пра-
цювала у госпіталях, допомагала лікувати поранених. Навіть російська 
імператриця та її доньки одягли сестринські косинки та фартухи і майже 
щоденно допомагали пораненим. Жінки також збирали кошти, речі, про-
довольство для армії, активно брали участь у благодійницьких акціях. 

У той же час на плечі жінок ліг величезний тягар відповідальності за 
забезпечення дітей, оскільки в тилу не вистачало товарів першої необхід-
ності, особливо харчів. Жінки змушені були працювати на виробництві, 
а потім вистоювати довжелезні черги в магазинах або пунктах, де отова-
рювали картки. Вони страждали від невтішних відомостей з фронтів або 
звісток про те, що їхні чоловіки потерпають від нестачі боєприпасів, 
теплого одягу, їжі.

Ще гірше бувало, коли чоловік повертався додому калікою, а за 
участь у військових діях йому виплачували мізерну пенсію, якої не 
вистачало навіть на необхідне. Ще важча доля чекала вдів, які після 

 Французька листівка: 
«У праці для наших лю-
бих вояк сенс нашого слу-
жіння Батьківщині»
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загибелі чоловіків залишалися на самоті зі своїми проблемами. Усе це 
викликало невдоволення діями уряду, штовхало жінок до участі у ма-
сових акціях протесту, створенні організацій, які могли б допомогти 
забезпечити їхні права. 

Після війни значно посилився жіночий рух. У повоєнний час жінки в 
багатьох, але не у всіх країнах домоглися: права на освіту; права на рівну 
з чоловіками працю та заробітну платню; права голосу та права бути 
обраними до різних гілок влади, спочатку на місцевому та локальному 
рівнях, а потім і до вищих ешелонів влади; права брати участь у діяль-
ності професійних та громадських організацій, а також права на утво-
рення власних жіночих організацій; права на розлучення та рівних прав 
у шлюбі; права на використання контрацептивів; права на державну до-
помогу по вагітності та пологах, відпустку по догляду за дитиною тощо. 

Таким чином, війна привела до зміни статусу жінки, коли вона із до-
машньої господарки, матері й виховательки своїх дітей перетворилася на 
годувальницю сім’ї, працівницю на виробництві або у сфері послуг, від-
повідальну за своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, а нерідко й чоловіка. 

1. Яких матеріальних та моральних втрат зазнало людство внаслідок Пер-
шої світової війни?

2. Як погіршилося становище пересічної людини під час війни? 
3. Чому на зміну оптимізму у суспільній свідомості після війни прийшов 

песимізм? 
4. Висловіть припущення, як ірраціоналізм міг вплинути на подальший 

розвиток європейської цивілізації.
5. Чому книга О. Шпенглера «Занепад Європи» вважається маніфестом 

нового світосприйняття? 
6. Висловіть своє ставлення до зміни статусу жінки в суспільстві після 

Першої світової війни. 
7. Чого вдалося досягти жінкам завдяки активним діям жіночих органі-

зацій?

Зі статті Т.М. Мельник 
«Правові аспекти гендера» 

Розбудова й оновлення суспільства в період нової та 
новітньої історії характеризується наймасштабнішою в світі гендерною 
ре волюцією. Її змістом є насамперед утвердження рівності жінки та чоловіка в 
правах, свободах, обов’язках, відповідальності, можливостях і шансах. Ці 
кардинальні зміни не зводяться до політико-правових змін у становищі, стату-
сі й свідомості лише жінок. Їх змістом є й подібні перетворення в реальному 
становищі, статусі й свідомості чоловіків, оскільки зміни в життєвому просто-
рі – ситуаційному, юридичному, психологічному – у жінки та чоловіка є 
взаємо пов’я заними й взаємозумовленими.

Гендерна рівність означає наявність рівних умов для жінок і чоловіків у реа-
лізації всіх прав людини та можливостей участі в політичному, економічному, 
соціальному та культурному розвитку, а також рівного користування його 
результатами. Рівність необхідна для людського розвитку.

Як ви зрозуміли поняття гендерної рівності? Чому саме війна сприяла 
встановленню гендерної рівності жінок і чоловіків?
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 використовувати історичну карту для 
пояснення умов Версальського договору з 
Німеччиною та мирних договорів із її со-
юзниками;

 показати на карті кордони нових неза-
лежних держав Європи;

 аналізувати підсумки роботи Паризької 
та Вашингтонської конференцій, причи-
ни розбіжностей між їх учасниками;

 дати оцінку основним рішенням повоєн-
них міжнародних конференцій та догово-
рам 20-х рр. ХХ ст.;

 скласти історичний портрет визначних 
політичних діячів того періоду – В. Віль-
сона, Дж. Ллойд Джорджа, Г. Штрезема-
на, Ж. Клемансо, В. Орландо;

 характеризувати переваги та недоліки 
Версальсько-Вашингтонської системи;

 пояснити її роль у подальшому загострен-
ні міжнародної обстановки;

 визначати причини невдоволення ряду 
країн повоєнною системою договорів.

Після 
вивчення 
матеріалу 
теми учень 
зможе:

ППовоєнне облаштування
 світу. Версальсько-
 Вашингтонська система
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Паризька мирна конференція 

Пригадайте плани великих держав, з якими вони почи-
нали війну. 

Повоєнні наміри провідних держав світу. «14 пунктів» В. Вільсо-
на. Після підписання Комп’єнського договору гармати за мовкли. Бо-
ротьба за переділ світу переміщувалася до дипломатичних канцелярій та 
за столи переговорів. Представ ники держав-переможниць з’їхалися до 
столиці Франції – Парижа – для остаточного підбиття підсумків війни.

18 січня 1919 р. президент Франції Р. Пуанкаре офіцій но відкрив Па-
ризьку мирну конференцію. «Панове, – за явив він, – рівно сорок вісім 
років тому у Дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено 
Німецьку імперію. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб зруйну вати 

§24

1

 Паризька мирна конференція. Лідери «великої четвірки»: Пуанкаре, 
Орландо, Ллойд Джордж, Клемансо.
Чи вважаєте ви нормальною і прийнятною практику, коли від кількох 
осіб залежить доля всього світу?
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та змінити все, що було створено того дня». Пленарні засідання конфе-
ренції мали формальний характер, бо всі важливі питання повоєнного 
устрою світу опинилися у руках так званої «ради десятьох», до якої вхо-
дило по двоє представників від США, Франції, Великої Британії, Японії 
та Італії. З березня 1919 р. її заступила «рада чоти рьох», до якої входили 
прем’єр-міністр Великої Британії Д. Ллойд Джордж, французь кий 
прем’єр Клемансо (його було обрано головою Па ризької конференції), 
президент США В. Вільсон та прем’єр-міністр Італії В. Орландо.

Країни Антанти вкрай негативно поставилися до виникнення радян-
ської Росії й не визнавали самого факту її існування, оскільки, на їхню 
думку, більшовики прийшли до влади нелегітимним шляхом – унаслі-
док Жовтневого перевороту 1917 р. Вони мали на мір створити «санітар-
ний кордон» навколо території Росії та переділити її на сфери впливу. 
Особливі зусилля докла далися, аби не допустити зближення Німеччини 
з Росією. 

Конференція почала працювати в умовах нового спів відношення сил 
на міжнародній арені. США виходили на передові позиції у світі, їхня 
економічна й військова могут ність у період війни дуже зросла. Якщо 
раніше американці, дотримуючись заповітів свого першого президента 
Дж. Вашингтона, намагалися не втручатися до справ неспокій ної Євро-
пи, то після закінчення світової війни США пре тендували на роль лідера 
повоєнного світу.

Президент В. Вільсон уважав, що США здатні стати рятівником і 
гарантом світу. Своє бачення нових принци пів міжнародних відносин 
він втілив у «14 пунктах», опри люднених 8 січня 1918 р. Вони містили 
відмову від таємної дипломатії, проголошували свободу торгівлі та 
мореплав ства, визнання прав народів на самовизначення, стверджу вали 
необхідність роззброєння. «14 пунктів» також передбачали вивід німець-
ких військ з усіх окупованих ними територій, надання автономії наро-
дам Австро-Угорщини й Османської імперії, відновлення незалежності 
Польщі, створення Ліги Націй, покликаної охороняти мир і безпеку всіх 
країн.

Велика Британія ще до початку конференції домоглася однієї з голов-
них цілей своєї участі у війні: німецький флот припинив існування і сто-
яв на приколі в англійській гавані Скапа-Флоу. Британія захопила ні-
мецькі ко лонії в Африці й турецькі на Близькому Сході. Проте вона була 
зацікавлена у збереженні Німецької держави для забезпечення рівнова-
ги сил в Європі.

Проте становище Великої Британії було аж ніяк не без хмарним: до-
мініони дістали більшу самостійність, зі світо вого кредитора вона пере-
творилася на боржника, еконо міка послабла, фінанси й торгівля розлад-
налися. До того ж зростала потужність аме рикан ського флоту.

Франція мала наміри розчленувати Німеччину на низку дрібних 
держав, що полегшувало здійснення її головних намірів: загарбання знач-
ної частини турецьких і німецьких колоній, розширення своїх кордонів 
у Європі за рахунок Німеччини, повернення Ельзасу та Лотарингії. 
Франція домагалася отримання понад 50 % загальної суми репара цій від 
Німеччини. Не відмовлялася вона й від своєї про відної ролі в Європі.

Італійські представники прагнули отримати деякі тери торії на Балка-
нах, що входили до складу Австро-Угорщи ни. Японія вимагала передати 
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їй Шандунь та німецькі колонії в Тихому океані. Японію підтримувала 
Велика Британія, вбачаючи в союзі з нею противагу США.

Створення Ліги Націй. Створення Ліги Націй американський пре-
зидент В. Віль сон уважав попередньою умовою ведення переговорів. Не-
обхідність створення всесвітньої організації держав, поміж обов’язків 
якої були б контроль за дотриманням міжнародного права, запобігання 
війнам та забезпечення незалежності всіх народів світу, президент США 
висловив у 14-му пункті програми повоєнного мирного врегулюван ня. 
Він зображував Лігу Націй як єдиного гаранта май бутнього миру й роз-
глядав її як інструмент посилення між народного впливу США. Вільсон 
пропонував вирішити че рез Лігу Націй питання про колишні володіння 
Османсь кої імперії та долю німецьких колоній.

Його пропозиції наразилися на заперечення, особливо з боку британ-
ських делегатів. На засіданнях «ради деся тьох» точилися нескінченні 
суперечки. Поширилися чутки, що Вільсон збирається залишити кон-
ференцію. «Здавало ся, що все пішло нанівець», – занотував наприкінці 
січня помічник президента. Насилу пощастило узгодити комп ромісний 
проект Ліги Націй. Вона складалася з трьох го ловних органів: Генераль-
ної асамблеї, Ради, до якої входи ли постійні й тимчасові члени, та 
Постійного секретаріату на чолі з Генеральним секретарем, який коор-
динував ро боту Ліги за допомогою своїх 11 відділів. В Асамблеї, як і в 
Раді, кожна країна мала один голос, причому для ухвали всіх політич-
них рішень потрібна була одностайність.

Головними цілями нової організації, згідно зі статутом, вважалися 
«розвиток співробітництва між народами і га рантія миру та безпеки». 
Однак сенат США узяв курс на самоізолювання від європейських справ і 
відмовився рати фікувати угоду про вступ США до Ліги.

 Перше засідання Ліги Націй та момент святкування із цього приводу. 
Дізнайтеся з додаткових джерел про склад учасників та подальшу історію 
Ліги Націй.

Без економічної та військової потуги США Ліга Націй виявилася над-
то слабкою організацією. Провідну роль в її діяльності віді гравали Вели-
ка Британія та Франція. Протягом 20–30-х рр. представники 42 (а після 
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прийняття Німеччини і Радянсь кого Союзу – 44) держав щороку збира-
лися на Асамблеї Ліги, однак вона так і не змогла стати гарантом миру й 
захистити народи від держав-агресорів, хоча ст. 16 Стату ту передбачала 
можливість застосування Лігою Націй еко номічних і воєнних санкцій 
проти них.

Версальський договір з Німеччиною. У квітні було завершено розроб-
лення договору з Ні меччиною, її делегацію викликали до Парижа для 
вручен ня тексту договору. Спроби німецьких делегатів заперечу вати 
проти деяких статей договору було відхилено.

Версальський мирний договір, що офіційно завершив Першу світову 
війну, було підписано у Версалі (18 км від Пари жа) 28 червня 1919 р. 
Німеччиною, що зазнала поразки у цій війні, з одного боку, та перемож-
цями, «союзниками й дер жавами, що об’єдналися» – з іншого.

Версальський договір набрав чинності 10 січня 1920 р., після рати-
фікації його Німеччиною та чотирма головними союзними державами: 
Великою Британією, Францією, Іта лією, Японією.

Американський сенат відмовився від ратифікації Версальського дого-
вору, оскільки США не бажали зв’язувати себе участю в Лізі Націй. 
Замість Версальського договору США в серпні 1921 р. уклали з Німеччи-
ною окремий дого вір, майже ідентичний з Версальським, але такий, що 
не містив статей про Лігу Націй.

Версальський мирний договір складався з 440 статей одного протоко-
лу. Він мав 15 частин, які, своєю чергою, було переділено на відділи.

Кордони Німеччини, відповідно до статей договору, зазнали значних 
змін. Французькі провінції Ельзас і Лота рингія, загарбані Німеччиною 
1870 р., передавалися Фран ції. До неї також перейшли копальні в Саар-
ській області. Союзники окуповували ліве узбережжя Рейну на 15 років.

Зона на схід від Рейну на 50 км підлягала повній деміліта ризації. 
Бельгії дісталися округи Ейпен, Мальмеді, Море не. До Данії переходила 
північна частина Шлезвігу. Поль ща отримала Познань, райони Поме-
ранії, Західної та Схід ної Пруссії, частину Верхньої Сілезії; Гданськ 
(Данциг) ставав вільним містом під урядуванням Ліги Націй. Німе цькі 
колонії Того й Камерун перейшли до Великої Брита нії та Франції. Ве-
лика Британія отримала також Тангань їку (колишню Німецьку Східну 
Африку), Бельгія – Руанду та Бурунді. За Японією було закріплено Мар-
шаллові, Маріанські та Каролінські острови в Тихому океані, а та кож 
китайську область Цзяочжоу та концесію в Шаньдуні.

За Версальським договором, винуватцями у війні було оголошено 
Німеччину та її союзників. На них було покладе но виплату репарацій. 
Сума репарацій була узгоджена лише 1921 р. на Лондонській конфе-
ренції і становила 132 млрд золотих марок. Франція одержувала 52 %, 
Велика Британія – 22 %, Італія – 10 % загальної суми.

Версальський договір забороняв загальну військову повинність у 
Німеччині, не дозволяв їй тримати підводний флот, військову та морську 
авіацію. Чисельність армії, що скликалася на добровільних засадах, не 
повинна була пе ревищувати 100 тис. вояків.
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1. Схарактеризуйте наміри держав-переможниць під час Паризької мирної 
конференції. Чому, на вашу думку, між ними виникли протиріччя?

2. Висловіть своє ставлення до «14 пунктів» В. Вільсона. Наскільки реаліс-
тичним був цей документ у повоєнний час?

3. З якою метою створювалася Ліга Націй?
4. Покажіть на карті територіальні зміни у Європі відповідно до Версаль-

ського мирного договору.
5. Проаналізуйте вимоги, що їх висували країни-переможниці до Німеччини. 
6. Визначте значення Версальського договору.
7. Поясніть поняття: мандатна система; Ліга Націй; Версальська си стема 

договорів; Рейнська демілітаризована зона.

Версальський договір 28 червня 
1919 р. (витяг) 

...Стаття 10. Члени Ліги зобов’язуються поважати і 
збері гати проти кожного зовнішнього нападу територіальну ціліс ність та існую-
чу політичну незалежність усіх членів Ліги. В разі нападу, загрози чи небезпеки 
нападу Рада вживає заходів, що забезпечують виконання цього зобов’язання.

Стаття 11. Виразно проголошується, що будь-яка війна або загроза війни, 
зачіпає вона прямо чи ні будь-кого з членів Ліги, становить інтерес для Ліги в 
цілому і що остання повинна вжити заходів, які здатні в дієвий спосіб забезпе-
чити мир на цій. У такому разі Генеральний секретар негайно скликає Раду на 
вимогу будь-якого з членів Ліги...

Стаття 16. Якщо член Ліги розв’язує війну, то він вважається таким, хто вчинив 
цей акт проти всіх інших членів Ліги. Останні зобов’язуються негайно розірвати з 
ним усі торгові або фінансові відносини, заборонити відносини між: своїми 
гро мадянами та громадянами держави, що порушила статут, і припинити всі 
торгові, фінансові чи особисті відносини між громадянами цієї держави та гро-
мадянами кожної іншої дер жави незалежно від того, чи є вона членом Ліги...

Що становила собою Ліга Націй? Яку мету вона переслідувала?

18 січня 1919 р. – відкриття Паризької мирної конфе-
ренції.
28 червня 1919 р. – підписання Версальського мир-
ного догово ру з Німеччиною. Створення Ліги Націй.

Розпад багатонаціональних імперій 
і утворення нових незалежних 
держав в Європі
Пригадайте, які народи входили до складу Австро-
Угорщини та європейської частини Російської імперії. 

Розпад Австро-Угорської імперії. Перша світова війна загострила 
політичні й соціальні протиріччя, що існували в державах-учасницях 
цього військово-політичного конфлікту. У тих з них, які являли собою 

§25

1



145

багатонаціональні імперії, на перший план вийшли проблеми національ-
ної державної незалежності народів, що їх населяли. Ці народи були 
різними за своєю культурою, традиціями та способом життя. Розпад 
імперій і створення національних держав були об’єктивним і неминучим 
процесом, що змінив політичну карту світу. 

Літній наступ Антанти в 1918 р., поразки на фронтах, масове дезер-
тирство з армії й національні рухи, що підсилилися усередині Австро-
Угорської імперії, змусили імператора Карла IV видати восени 1918 р. 
маніфест, у якому оголошувалося, що Австро-Угорщина перетворюється 
на триалістичну федерацію. Це державне об’єднання мало бути федера цією 
трьох частин: Австрії, Угорщини і південнослов’янського тери торіально-
адміністративного об’єднання. Однак це вже був запізнілий крок. На-
прикінці жовтня 1918 р. ліквідація Австро-Угорщини стала фактом, що 
здійснився. 31 жовтня 1918 р. почалися демократичні ре волюції в Ав-
стрії й Угорщині, у ході яких були знищені монархії. На політичній кар-
ті Європи з’явилися Австрійська й Угорська республіки.

У національних провінціях ситуація була іншою. Ще влітку 1918 р. 
були створені й діяли національні комітети або ради партій і громад-
ських організацій народів, що входили до складу імперії: чехів, словаків, 
поляків, українців, південних слов’ян. Їхньою метою було вийти зі скла-
ду імперії та проголосити національні держави. Країни Антанти визнали 
більшість цих комітетів як основу майбутніх урядів.

Створення Чехо-Cловаччини. Загальний політичний страйк у Чехії 
14 жовтня 1918 р. переріс у національно-визвольну демократичну рево-
люцію. 28 жовтня 1918 р. Національний комітет, що складався з пред-
ставників партій і організацій Чехії й Словаччини, проголосив утворення 
держави Чехо-Cловаччина і вихід зі складу Австро-Угорщини.

Після консультацій, проведених між різними політичними об’єд нан-
нями в стислі терміни, і досягнутої угоди була затверджена тимчасова 
конституція, заснована на принципах демократії. Однопалатний пар ла-
мент – Національні збори – обрав Томаша Масарика першим президентом 
Чехо-Словаччини. Незважаючи на те, що нова держава включала у свій 
склад і Словаччину, ситуація в ній була більш складною, ніж у Чехії. Це 
пояснювалося тим, що на багато словацьких земель претендувала Угор-
щина, і тільки після втручання швидко створених чеських збройних сил її 
територія опинилася під контролем центрального чехословацького уряду.

Утворення Югославії. У липні 1917 р. представники уряду Сербії й 
суспільно-політичного об’єднання південнослов’янських народів підпи-
сали Корфську декларацію (за місцем підписання угоди на острові Кор-
фу). Відповідно до неї передбачалося створення південнослов’янської 
держави на чолі із сербською королівською династією Карагеоргієвичів. 
У се редині 1918 р. наступ Антанти й успіхи сербської армії, що звільни-
ла всю територію Сербії і південнослов’янські землі Австро-Угорщини, 
прискорили процес державотворення.

 На початку жовтня 1918 р. у столиці Хорватії Загребі було скликано 
Народне віче із представників хорватів, словенців і сербів – жителів 
Австро-Угорської імперії. 29 жовтня було проголошене відділення пів-
денно слов’янських земель від Габсбурзької імперії й державотворення 
словенців, хорватів і сербів. Після переговорів між різними політичними 
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організаціями й представниками Сербії було ухвалене рішення про 
об’єд нання Держави словенців, хорватів і сербів із Сербією. 1 грудня 
1918 р. у Белграді принц Олександр Карагеоргієвич оголосив про ство-
рення Королівства сербів, хорватів і словенців (Королівство СХС).

Відтворення Польської держави. Процес відтворення незалежної 
Польської держави був пов’язаний з розпадом Австро-Угорської, Ні-
мецької й Російської імперій. Першою важливою подією на цьому шляху 
стала Лютнева демократична революція в Росії. Вона фактично визнала 
право поляків на утворення власної держави. Однак більша частина 
Польщі, що раніше становила частину Російської імперії, була окупова-
на німецькими військами, а інша входила до складу Австро-Угорщини.

Польський національний комітет, утворений восени 1917 р., був 
визнаний державами Антанти як офіційний представник польського 
народу. Незважаючи на спроби Німеччини й Австро-Угорщини не допус-
тити державотворення, призупинити цей процес було вже неможливо. 
Підписання Брестського миру 3 березня 1918 р. означало юридичне під-
твердження відмови Радянської Росії від попередньої політики розділів 
Польщі.

На початку листопада 1918 р. ліві партії спробували створити перший 
польський уряд, але він не зміг поширити свою владу на всі польські 
землі. У результаті досягнутої між різними політичними партіями угоди 
у Варшаві 18 листопада був створений перший загальнопольський уряд. 
Але він проіснував недовго через небажання правих партій підтримувати 
ті заходи, що вважалися ними революційними. Новим керівником краї-
ни був призначений Юзеф Пілсудський, посада якого називалася началь-
ник держави. Аж до прийняття нової постійної конституції він повинен 
був виконувати свої обов’язки як глава країни.

Утворення Австрійської республіки. Розпад Австро-Угорської імпе-
рії, складовою частиною якої була Австрія, привів до того, що скинення 
монархії проходило безкровно. 12 листопада 1918 р. Австрія стала 
респуб лікою. Сильна соціал-демократія виявилася здатною взяти владу 
у свої руки законним шляхом після виборів до Установчих зборів 16 лю-
того 1919 р. Президентом країни став соціал-демок рат К. Зейц.

Новий режим почав проводити демократичні реформи. Були скасовані 
станові привілеї й дворянські титули; проведена часткова націоналізація 
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великих підприємств; уведений 8-годинний 
робочий день; прийнято трудове законодав-
ство із широкими соціальними гарантіями. 
У той же час в Австрії виявилися й специфічні 
риси політичної боротьби: у країні діяли полі-
тичні сили, що заявляли про неможливість 
нормального існування Австрії як незалежної 
держави. Вони наполягали на її приєднанні до 
Німеччини. Однак їхня позиція не користува-
лася підтримкою в суспільстві.

Створення угорської незалежної держа-
ви. Наближення військового краху Австро-
Угор ської імперії підсилило прагнення 
ши роких верств угорського суспільства до 
незалежності. Для Угорщини, що була одні-
єю із двох головних частин дуалістичної мо-
нархії, з усією очевидністю постало питання 
про утворення власної суверенної держави. 
На хвилі антивоєнних і патріотичних почуттів найбільшої популярності 
домігся граф М. Карої – великий землевласник, прихильник демокра-
тичних реформ у соціальній і політичній сферах. Він зумів об’єднати 
кілька політичних партій і створити Угорську Національну Раду. Цей 
суспільно-політичний блок виступав за закінчення війни, проголошення 
незалежності Угорщини, проведення аграрної реформи й загальних 
виборів.

Фактично існувала можливість призначення М. Карої прем’єр-мініст-
ром країни. Однак імператор Карл IV спробував не допустити цього, і 
тільки після масових маніфестацій був змушений затвердити його 
прем’єром 31 жовтня 1918 р.

Ця подія послужила сигналом до більш активних дій угорської гро-
мадськості. Основні події відбувалися в Будапешті й деяких інших міс-
тах країни. Протягом короткого часу національні військові підрозділи 
взяли під контроль державні установи та основні комунікації, були 
звільнені політичні ув’язнені. Ці події увійшли в історію як революція 
«осінньої троянди», тому що їхнім символом стала айстра, що дослівно 
називається по-угорськи осінньою трояндою.

13 листопада 1918 р. було проголошено Угорську Народну Республі-
ку. Нова влада провела аграрну реформу й ліквідувала велике землево-
лодіння, забезпечивши безземельних селян наділами землі. Однак війна 
для Угорщини не закінчилася – Антанта вела наступ на декількох на-
прямках силами сусідів Угорщини, що прагнули одержати для себе нові 
території. У результаті краху уряду Карої до влади в Угорщині прийшли 
комуністи на чолі з Белом Кунем. 

21 березня 1919 р. вони проголосили Радянську республіку.
Всі політичні, економічні й соціальні заходи, що проводилися новим 

угорським урядом, були скопійовані з тих, що проводили більшовики в 
Росії. Однак революційний режим протримався недовго, тому що проти 
Угорщини були кинуті війська Чехо-Словаччини й Румунії. Вони, при 
активній політичній і фінансовій підтримці Антанти, розгромили сили 
угорської Червоної Армії. Радянська Росія внаслідок власного скрутного 
становища не змогла надати допомоги своїм друзям. Комуністичний 
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уряд Бела Куна впав 1 серпня 1919 р. У країні був установлений режим 
одно особової влади адмірала Миклоша Хорті.

Крім Австро-Угорської імперії після Першої світової війни розпалися 
також Німецька, Османська й Російська імперії. У результаті розпаду 
Німецької імперії з’явилася демократична Веймарська республіка. На 
руїнах Османської імперії утворилася Турецька республіка, а також 
декілька арабських держав. Що стосується Російської імперії, то значна 
її частина опинилася у складі СРСР, а на другій, більш розвинутій і 
наближеній до Європи, утворилися нові незалежні держави. 

Утворення незалежних держав Латвії, Литви, Естонії. У червні 
1917 р. у районах Латвії, які не попали під німецьку окупацію, була 
проголошена адміністративна автономія. Була створена Латвійська На-
ціональна Рада, що ставила за мету створення незалежної латвійської 
держави. 18 листопада 1918 р. Латвія проголосила свою незалежність. 
Була обрана Народна рада – місцевий парламент і створено тимчасовий 
уряд на чолі з Ульманісом. Однак незабаром він був скинутий завдяки 
революційним подіям. У грудні 1918 р. до влади прийшла Рада робітни-
ків, безземельних селян і стрільців, що оголосила на початку 1919 р. 
Латвію Радянською республікою.

 Новий режим почав проводити заходи, аналогічні тим, які проводили 
більшовики в Росії. Проте серйозної підтримки серед населення вони не 
отримали. У Латвії розгорнулася збройна боротьба, учасниками якої 
були місцеві й іноземні військові формування: Німеччини, Радянської 
Росії, частини російських білих армій. В результаті до влади прийшли 
бур жуазні партії. У другій половині квітня 1920 р. були вибрані Установ-
чі збори й створений уряд. Латвія ставала демократичною республікою.

У червні 1917 р. Литовський сейм, що зібрався в Петрограді, проголо-
сив утворення незалежної Литви. У вересні німецькі окупаційні війська 
створили маріонетковий уряд А. Сметони, що прийняв 16 лютого 1918 р. 
«Акт незалежності Литви». Незабаром країна була оголошена монархі-
єю. Її трон запропонували одному з німецьких принців. Однак під впли-
вом революції в Німеччині й краху німецького окупаційного режиму, а 
також скасування Брестського мирного договору ситуація в країні різко 
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змінилася. У результаті державного перевороту до влади прийшли кому-
ністи, а Радянська Росія направила їм на допомогу червоногвардійські 
загони. Проте незабаром після кровопролитних боїв перемогу одержали 
прихильники незалежності Литви.

Рух Естонії до незалежності був схожим з подібним рухом Латвії й 
Литви. У Таллінні місцева Рада робітничих і солдатських депутатів 
активно підтримала більшовицький переворот у жовтні 1917 р. у Пет-
рограді. До другої половини лютого 1918 р. Рада була органом влади. 
Почалася націоналізація землі, ліквідація поміщицького землеволодін-
ня. Однак після окупації Естонії німецькими військами влада на час 
перейшла до рук супротивників більшовиків. 

У листопаді 1918 р. разом із Червоною Армією місцеві комуністи 
створили на одній із частин країни власний уряд. Проте незабаром за 
підтримки фінських добровольців і британських військ їхня влада була 
скинута. 23 лютого 1918 р. Комітет старійшин проголосив незалежність 
і територіальну цілісність Естонії.

Утворення незалежної Фінляндії. У Фінляндії власний уряд був 
створений у грудні 1917 р. Однак, як і в Латвії, Литві й Естонії, у цій 
країні місцеві комуністи намагалися взяти владу у свої руки. Активну 
допомогу їм надала Радянська Росія. Ситуація почала змінюватися у 
квітні 1918 р., коли на підтримку уряду виступили німецькі підрозділи 
та шведські добровольці. У результаті запеклої громадянської війни 
фінські комуністи були розбиті. У грудні 1918 р. главою Фінляндії став 
колишній російський генерал Карл Маннергейм, що залишався регентом 
до травня 1919 р., тобто до моменту проголошення Фінляндії респуб лікою.

1. Як Австрійська монархія намагалася зберегти свою владу після завер-
шення Першої світової війни? 

2. Висловіть свою думку стосовно того, чому Чехія і Словаччина створили 
єдину державу.

3. Проаналізуйте процес утворення польської держави.
4. Порівняйте події після розпаду Австро-Угорщини в Австрії та Угорщи-

ні. Чому в одній з них усе відбувалося мирно, а в іншій виникло гостре 
соціальне протистояння?

5. Покажіть на карті територію Королівства сербів, хорватів і словенців 
(Королівство СХС). Обговоріть питання про життєздатність такого дер-
жавного утворення.

6. Як прибалтійським країнам – Латвії, Литві та Естонії – вдалося вирва-
тися з-під опіки Росії й створити незалежні демократичні держави? 

7. Охарактеризуйте процес утворення незалежної Фінляндії.

З  Мартінської  декларації  Словацької 
національної  ради  З0  жовтня  1918  р.

Представники всіх словацьких політичних партій.., що 
орга нізувалися в Словацьку національну раду словацької гілки єдиної чесько-
словацької нації, наполягають на принципі права націй на самовизначення, 
прийнятому всім світом. Національна рада заявляє, що лише цей орган упо-
вноважений робити заяви та ухвалювати рішення від імені чесько-
словацького народу.
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Національна рада чесько-словацької нації, що мешкає на території Угор-
щини, заявляє:

1. Словацька нація в мовному та культурно-історичному ас пектах є части-
ною чесько-словацької нації...

2. Стосовно чесько-словацької нації ми вимагаємо необме женого права на 
самовизначення на основі повної незалежності.

3. Вимагаємо негайного укладення миру на загальнолюдських і християн-
ських принципах, такого миру, який за допомогою міжнародних гарантій 
унеможливив би продовження війни та озброєнь.

Чого прагнула Словацька національна рада?

28 жовтня 1918 р. – утворення держави Чехо-Сло-
ваччина.
13 листопада 1918 р. – проголошена Угорська Народ-
на Республіка.
18 листопада 1918 р. – створений перший загально-
польський уряд.
1 грудня 1918 р. – створення Королівства сербів, 
хорватів і словенців (Королівство СХС).

Мирні  договори 
із  союзниками  Німеччини 
Подумайте, чому союзниками Німеччини були визнані 
Угорщина і Туреччина, адже офіційно союзні угоди підпи-
сували Австро-Угорщина та Османська імперія. 

«Договірний» переділ світу. На Паризькій конференції було покла-
дено початок вироблення мирних договорів із союзниками Німеччини – 
Австрією, Болгарією, Угор щиною й Туреччиною. У договорах було 
зафіксовано дер жавні кордони, що з’явилися з утворенням нових націо-
нальних держав у Центральній та Південно-Східній Євро пі: Австрії, 
Угорщини, Польщі, Чехо-Словаччини, Юго славії та ін. Остаточно мирні 
договори були підписані на відповідних конференціях, що відбувалися у 
наступні роки.

За Сен-Жерменським договором з Австрією від 10 вересня 1919 р., 
ко лишня Австро-Угорська монархія припинила існу вання. Частина Пів   -
ден  ного Тіролю переходила до Італії; Чехія та Моравія ставали частина-
ми нової держави – Чехо-Словаччини; Буковина передавалася Руму нії (не-
зважаючи на рішення Народного віча від 3 листопада 1918 р. про воз-
з’єднання з Україною). Австрії дозволялося мати 30-тисячну армію, її флот 
переходив до союзників. Заборо нялося об’єднання Австрії та Німеччини.

За мирним договором із Болгарією, укладеним 27 листо пада 1919 р. у 
Нейї, частина її території відійшла до Юго славії та Румунії. Чисельність 
армії обмежувалася 20 тис. вояків.

4 червня 1920 р. у Великому Тріанонському палаці у Версалі було 
укладено мирний договір з Угорщиною, за яким Хорватія, Бачка та 
західна частина Банату передавалися Югославії; Трансільванія та східна 
частина Банату – Румунії; Словаччина та Закарпатська Україна – Чехо-
Словаччині. Угорщині дозволялося мати армію не більше як 33 тис. 
вояків, до того ж вона мусила сплачувати репарації переможцям.

§26
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Севрський договір. Севрський договір, укладений державами-пере-
можницями з Туреччиною 10 серпня 1920 р., оформлював розподіл Ту-
рецької імперії, яка втрачала близько 80 % своїх володінь (Палестину, 
Трансіорданію, Ірак, Сирію, Ліван та інші території). За чорноморськими 
протоками було встанов лено міжнародний контроль країнами Антанти 
(головно Великою Британією). Протоки роззброювалися, а будь-які не-
чорноморські держави діставали право безборонного проходу крізь них 
своїх військових кораблів. Туреччину, яку обмежували частина півостро-
ва Мала Азія та смужка європейської території з м. Стамбул (Константи-
нополем), фактично було зведено до стану колоніальної залежності.

Загалом договори країн Антанти з союзниками Німеччи ни мали супе-
реч ливий характер і містили умови та причини майбутніх кон фліктів.

1. Покажіть на карті територіальні зміни, що були зафіксовані у мирних 
договорах із союзниками Німеччини.

2. На чию користь були змінені кордони Європи за договорами з союзника-
ми Німеччини?

3. Чому, на вашу думку, у Сен-Жерменському договорі передбачався пункт 
про неприєднання Австрії до Німеччини?

4. Якій державі, крім Туреччини, не подобалися умови Севрського мирного 
договору і чому?

5. Поясніть, чому договори країн Антанти з союзниками Німеччини місти-
ли причини майбутніх конфліктів.

Сен-Жерменський мирний договір 
10 вересня 1919 р. (витяг)

Стаття 59. Австрія відмовляється... на користь Руму-
нії від усіх прав на частину колишнього герцогства Буковинського...

Стаття 88. Незалежність Австрії не може бути скасова на без згоди Ради 
Ліги Націй. Внаслідок цього Австрія зобов’я зується утримуватися... від будь-
якого акту, здатного прямо або непрямо порушити її незалежність будь-яким 
способом, а надто до її долучення як члена Ліги Націй, через участь у спра вах 
будь-якої держави.

Стаття 120. Загальна кількість сил в австрійській армії не повинна пере-
вищувати 30 000 осіб, рахуючи офіцерів та нестро йові частини... Австрійська 
армія має бути призначена винят ково для підтримання ладу на території 
Австрії та її прикор донної поліції.

Які обмеження було встановлено для Австрії цією угодою? Чим вони зумовлені?

Тріанонський мирний договір 4 червня 1920 р. (витяг)

Стаття 36. Угорщина відмовляється... на користь Італії від усіх прав, на під-
ставі яких вона могла б претендувати на території колишньої Австро-
Угорської монархії, що були ви знані такими, які входять до складу Італії...

Стаття 104. Загальна кількість військових сил в угорській армії не повинна 
перевищувати 35 000 осіб, рахуючи офіцерів і нестройові частини...

Стаття 275. Проголошується міжнародним: Дунай від Ульма, разом з усією 
судноплавною частиною цієї річкової сис теми, що від природи служить досту-
пом до моря більше ніж одній державі...

Використовуючи текст параграфа і документа, назвіть і покажіть на карті те-
риторії, що відійшли від Угорщини.

2
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10 вересня 1919 р. – підписання Сен-Жерменського 
договору.
27 листопада 1919 р. – підписання Нейїського мирно-
го дого вору.
4 червня 1920 р. – підписання Тріанонського мирного 
договору.
10 серпня 1920 р. – підписання Севрського мирного 
договору.

Вашингтонська  конференція 
1921–1922 рр.
Подумайте, які протиріччя між великими державами 
залишилися невирішеними після створення Версаль-
ської системи.

Міжнародні суперечності на Далекому Сході та в зоні Тихого 
океану. Найважливішим об’єктом повоєнного мирного врегулювання 
був далекосхідний вузол міждержавних протиріч. Японія, яка не брала 
активної участі у війні, скористалася з того, що головні її суперники – 
США та Велика Британія – були зайняті на євро пейському театрі воєн-
них дій, зміцнила свої позиції на Тихому океані та Далекому Сході, 
особливо в Китаї. За Версальським договором Японія отримала низку 
островів у Тихому океані – колишніх німецьких володінь, що серйозно 
зачіпало інтереси США в цьому регіоні.

Протидія США та Великої Британії була активною й напо легливою. 
США вимагали «інтернаціоналізації» Китаю під гас лами «відчинених 
дверей», «рівних можливостей»; Велика Брита нія обстоювала традицій-
ний принцип поділу Китаю на «сфери впливу».

Атмосфера відносин між США, Великою Британією та Япо нією була 
настільки складною, що у Вашингтоні й Токіо не ви ключали навіть мож-
ливості воєнного конфлікту. Крім того, аме риканська розвідка встанови-
ла, що військові кораблі, які будува лися у Великій Британії та Японії, 
за своєю потугою переважали американські. США виступали проти 
британо-японської угоди 1902 р. і всіма силами прагнули роз’єднати 
Велику Британію та Японію.

Значно посилилися британо-американські протиріччя. США напо-
легливо вимагали сплати боргів, атакували британські сфе ри впливу в 
Китаї, висували ідею створення «Асоціації націй», щоб забезпечити собі 
домінуючий вплив у світі. У цих складних політичних і дипломатичних 
протиборствах розпочала свою діяльність конференція у Вашингтоні.

Скликання Вашингтонської конференції та її основні рішення. 
Конференція, що зафіксувала нове співвідношення сил між великими 
державами на Далекому Сході, тривала у Вашингтоні з 12 листопада 
1921 р. по 6 лютого 1922 р. У ній брали участь США, Велика Британія, 
Китай, Франція, Нідерланди, Бельгія та Португалія, були присутні та-
кож делегати, які виступали від імені британських домініонів та Індії. 
Ініціаторами дипломатичної зустрічі у Вашингто ні виступили США, що 
розраховували на сприятливе для себе вирішення питання про морські 
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озброєння і закріп лення нового співвідношення сил у Китаї та басейні 
Тихо го океану. Делегації РРФСР і Далекосхідної республіки на конфе-
ренцію не допустили.

За роки війни Японія приблизно в 4 рази збільшила обсяг випуску 
промислової продукції, наблизившись за своєю часткою у світовому про-
мисловому виробництві до показників Франції. Японія вдало скориста-
лася тим, що увага інших держав під час Першої світової війни була 
зосереджена на Європі. Вона не тільки захопила більшу частину німець-
ких володінь, але й нав’язала Китаєві кабальний договір, так звану 
«21 умову». Договір перетворив Китай у залежну від Японії державу, 
порушив принципи «відкритих дверей» і «рівних можливостей» у Китаї, 
прийняті до війни. 

Подібне посилення впливу Японії викликало занепокоєння інших 
великих держав. На конференції у Вашингтоні Японія зіштовхнулася з 
єдиним фронтом держав, що мали інтереси у Китаї. Їй довелося піти на 
серйозні поступки, відмовитися від «21 умови» у Китаї, повернути йому 
захоплений порт Циндао, підтвердити прихильність принципу «відкри-
тих дверей». 

На Вашингтонській конференції було укладено низку важливих угод. 
Одну з них – Угоду чотирьох держав (США, Великої Британії, Франції та 
Японії) про спільний захист сторонами, що домовляються, їхніх терито-
ріальних прав – було підписано 13 грудня 1921 р. Угода мала на меті 
об’єднати зусилля проти національно-визвольного руху народів тихооке-
анських островів та Далекого Сходу.

Під тиском американської дипломатії передбачалася також ліквіда-
ція британо-японського союзу, що був скеро ваний проти інтересів США 
у Тихоокеанському басейні. Проти цього союзу виступали й британські 
домініони (на самперед Канада), які мали побоювання щодо зміцнення 
Японії за рахунок Китаю.

Угода п’яти держав (США, Великої Британії, Японії, Франції та Іта-
лії), підписана 6 лютого 1922 р., була скеро вана на обмеження військово-
морських озброєнь та зміну їх співвідношень на користь США. Після 
Першої світової війни прихильники необмеженої гонки озброєнь у США 
висунули вимоги про побудову військового флоту, здатно го протистояти 
об’єднаним флотам Великої Британії та Японії.

 Вашингтонська конференція та її головні дійові особи



154

На корабельнях США було закладено велику кіль кість лінкорів, крей-
серів та інших кораблів. Не бажаючи втрачати своєї морської переваги, 
Британія на конференції пішла лише на обмеження граничного тоннажу 
великих бойових суден – лінкорів та авіаносців, які з розвитком підвод-
ного флоту та авіації втрачали своє вирішальне зна чення. Вашингтонська 
конференція встановила для Вели кої Британії, США, Японії, Франції, 
Італії таку пропорцію лінійних кораблів: 5:5:3:1,75:1,75. Було ухвалено 
рішення, згідно з яким заборонялося будувати лінкори водотоннаж ністю 
понад 35 тис. т. Річ у тім, що США поки що відста вали в будівництві та-
ких кораблів. До того ж, лінійні ко раблі тоннажністю 35 тис. т не могли 
пройти крізь Панам ський канал.

Успіх американців полягав і в тому, що вони змусили Британію зректи-
ся давнього правила, за яким її флот мав бути рівним флотам інших най-
сильніших морських дер жав. Зрозуміло, що угода п’яти держав не усунула 
проти річ між ними, хоча й змінила співвідношення сил на ко ристь США.

Угода дев’яти держав (США, Великої Британії, Фран ції, Японії, Італії, 
Бельгії, Нідерландів, Португалії та Ки таю) була присвячена дотриманню 
принципу «відчинених дверей» у Китаї та скерована проти домагань Япо-
нії на монопольне панування на морі. Її було укладено 6 лютого 1922 р. 
Угода констатувала тимчасовий баланс американо-японського суперни-
цтва у Китаї. Напередодні Вашинг тонської конференції та в період її ді-
яльності японське керівництво зробило спробу зміцнити своє становище в 
Китаї; його агентура в Пекіні у грудні 1921 р. змусила піти у відставку 
китайський уряд, що перебував під англо-американським впливом.

Новий уряд Китаю зайняв на конфе ренції прояпонську позицію. На-
томість китайська делега ція відмовилася коритися інструкціям свого 
уряду. Японія була змушена евакуювати війська з кількох територій Ки-
таю, однак у Токіо і далі наполягали на особливих інтере сах у Китаї та 
відхилили вимоги Китаю про виведення япон ських військ із Південної 
Маньчжурії.

Угода дев’яти дер жав, крім того, проголошувала суверенітет і цілісність 
Китаю. Великі держави перебрали зобов’язання не дома гатися поділу Ки-
таю на сфери впливу й дотримуватися принципів «відчинених дверей» та 

 Корабельні США
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«рівних можливостей». Вашингтонська конференція продемонструвала 
зростан ня впливу США у міжнародних відносинах, і в Тихоокеан ському 
регіоні зокрема. Водночас рівновага, що склалася внаслідок зустрічі у 
столиці США, була нестійкою. Вже під час самої конференції США зроби-
ли заяву про недо статність японських поступок у Китаї. Японія відразу ж 
після закінчення конференції вдалася до перегляду рішень, що створювало 
новий, небезпечний осередок майбутньої конфронтації на Далекому Сході.

Як на Паризькій, так і на Вашингтонській конференціях інтереси на-
родів колоніальних і залежних країн не приймалися до уваги, що призве-
ло до загострення протиріч між ними й метрополіями у 1920–1930-х рр.

Трактат між Сполученими Штатами Америки, 
Британською імпе рією, Францією, 

Італією та Японією щодо обмеження морських
 озбро єнь. Вашингтон, 6 лютого 1922 р. (витяг)

Стаття 1. Держави, що домовляються, погоджуються 
обмежи ти свої озброєння на морі відповідно до обумовленого в цьому трак-
таті...

Стаття 4. Загальний тоннаж лінійних суден як такий, що може підлягати за-
міні, не повинен перевищувати: для Сполучених Штатів – 525 000 тонн, для 
Британської імперії – 525 000 тонн, для Франції – 175 000 тонн, для Італії – 
175 000 тонн, для Японії – 315 000...

Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагати ся придбати, 
або збудувати, або доручати будувати й дозволяти у межах своєї території спо-
рудження лінійних суден, що становлять більш як 35 000 тонн водотоннажності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовля ються, не 
буде озброєне гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406 міліметрів)...

Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військовий кора бель держав, що 
домовляються, не матиме гармат калібру більшого ніж 8 дюймів (203 міліметри).

На що скерована угода «п’яти держав»? Інтереси якої держави в першу чергу 
враховувалися при складанні угоди?

Вашингтонська угода щодо Китаю від 6 лютого 1922 р. (витяг) 

Стаття 1. Інші, окрім Китаю, держави, що домов ляються, згодні:
1) Поважати суверенітет, незалежність та терито ріальну й адміністративну 

недоторканність Китаю...
Стаття 3. З метою більш дієвого застосування принципу «відчинених две-

рей», тобто рівності можливостей, що від криваються у Китаї для торгівлі й про-
мисловості всіх націй, інші, крім Китаю, держави, що домовляються, згодилися 
в тому, що вони не будуть шукати, а також не будуть підтримувати своїх грома-
дян у пошуках:

а) угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої зверх-
ності у правах щодо торговельного або економіч ного розвитку в будь-якому 
певному районі Китаю;

б) таких монополій або переваг, що могли б позбавити громадян будь-якої 
іншої держави права займатися у Китаї законною торгівлею або промислом, 
або можливості брати участь спільно з китайським урядом або з будь-якою 
місце вою владою у суспільних підприємствах усякого роду або підприємствах, 
що за своїми завданнями, діяльністю або географічним становищем були б 
розраховані на паралізуван ня практичної можливості застосування принципу 
рівних можливостей.

Встановлено, що постанови, які передують цій статті, не повинні розумітися 
в значенні заборони придбання власності або прав, що необхідні для ведення 
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особливого роду комерційного, промислового або фінансового підприємни-
цтва або для заохочення досліджень та розробок.

Китай зобов’язується керуватися принципами, що вста новлені у викладених 
вище постановах цієї статті, при розгляді заявок на економічні права і переваги 
з боку урядів або громадян усіх іноземних держав, незалежно від того, є вони 
учасниками нинішнього трактату чи ні.

Якими були позиції держав, що домовлялися, щодо Ки таю? 
Яке значення мала угода для Китаю?

12 листопада 1921 р. – 6 лютого 1922 р. – Вашинг-
тонська конференція.
13 грудня 1921 р. – угода «чотирьох держав».
6 лютого 1922 р. – угода «п’яти держав».
6 лютого 1922 р. – угода «дев’яти держав».

Версальсько-Вашингтонська  система. 
Повоєнні  міжнародні  конференції
Пригадайте, які країни виграли, а які програли в резуль-
таті підписання повоєнних мирних угод. 

Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її 
переваги та недоліки. Версальсько-Вашингтонська система зафіксувала 
нове співвідношення сил між державами у Європі, Африці, на Близькому 
та Далекому Сході. Було створено нову модель міжнародних відносин. 
Сильними аспектами Версальсько-Вашингтонської системи було те, що 
вона дала змогу зменшити повоєнну напруженість і закласти основу для 
відносно стабільних міждержавних відносин у 1920-х рр.

Під час мирних конференцій в основному були вирішені найбільш го-
стрі проблеми. В прийнятих документах розроблено механізм попере-
дження агресивності й безвідповідальності з боку деяких країн. Завдяки 
створенню міжнародних організацій, зокрема Ліги Націй, виникла мож-
ливість мирного вирішення конфліктних ситуацій, координації відносин 
між державами.

Спільними зусиллями європейських держав і США вдалося ухвалити 
позитивні рішення стосовно Китаю, зберегти цілісність країни. Деякі 
європейські країни отримали незалежність і суверенітет. 

Водночас Версальсько-Вашингтонська система повоєнних відносин 
виявилася нестійкою та суперечливою.

По-перше, вона не усунула повністю тих протиріч між провідними дер-
жавами світу, які призвели до розв’язання Першої світової війни. Вона 
лише констатувала нове співвідношення сил на міжнародній арені після 
завершення війни.

Це співвідношення полягало в тому, що на міжнародну арену в ролі 
головного претендента на світове панування вийшли США, що здобули 
нечувані багатства за час війни. Змінилася також ситуація й для інших 
країн. Німеччина і Росія втратили свій довоєнний статус великих держав. 
Німеччина була поставлена Версальським договором у надзвичайно 
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складне становище, а інтереси Росії на Паризькій мирній конференції 
просто проігнорували. Тим часом більшовики отримали перемогу, і як 
найбільша держава у світі, примусили рахуватися з Росією, а потім і з 
СРСР, усі держави.

Ще одна довоєнна велика держава – Австро-Угорщина розпалася на 
декілька незалежних країн.

По-друге, посилилися протиріччя між метрополіями та колоніями, які 
перейшли з одних рук до інших. Велика Британія та Франція через Лігу 
Націй отримали мандати на володіння країнами Сходу. Підмандатними 
територіями Великої Британії стали Ірак, Палестина, Німецька Східна 
Африка, частина Того і Камеруну. Франція отримала мандат на Сирію та 
Ліван. Це спричинило різке піднесення національно-визвольного руху 
народів Азії та Африки.

Існували також протиріччя між новоутвореними державами Європи, 
кордони яких складалися без урахування інтересів деяких народів.

Близько 30 млн осіб перетворилися на національні меншини. Багато 
хто з них змушений був емігрувати, проте майже всі мріяли повернутися 
в рідні краї. Після створення Югославії хорвати й словенці, що спові-
дували католицьку релігію і становили приблизно 30 % населення, а та-
кож мусульмани, що проживали у Поїнні й Македонії (10 %), опинилися 
у становищі релігійних меншин. Православні серби (43 % населення) 
вважали, що саме завдяки їхнім зусиллям вдалося об’єднати слов’ян
у єдину державу. Тому вони стали титульною нацією у цій державі,
контролювали армію й центральні органи влади, що несло в собі зародок 
майбутніх конфліктів.

Природно, ті держави, які вважали, що їхні життєві інтереси знех-
тувані, не були задоволені умовами миру. Німеччина прийняла умови 
Версальського миру лише після погрози поновлення воєнних дій з боку 
союзників. У Німеччині, Угорщині й Болгарії питання повернення втра-
чених після війни територій стало одним із головних у їхній внутрішній 
політиці, основою консолідації мілітаристських, реваншистських сил. 

 Післявоєнний світ у карикатурах
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Італія належала до табору переможців, але більшість політиків у цій 
країні вважали, що її інтереси при розділі колоній, визначенні кордонів 
не були враховані на Паризькій мирній конференції.

Великі держави не спрогнозували можливих економічних наслідків 
договорів, що обтяжували світове господарство непомірними репара цій-
ними сплатами та штучним припиненням міжнародних зв’язків, що скла-
далися впродовж століть. Це призвело до початку гострої боротьби за нові 
джерела сировини та ринки збуту товарів між учорашніми союзниками.

Були знехтувані численні проблеми Азійського континенту.
Отож, у Версальсько-Вашингтонську систему було закладено багато 

передумов, які призвели до розв’язування нової світової війни.

Найголовніші постанови Генуезької, Гаазької, Лозаннської та Ло-
карнської конференцій. Для вирішення економічних і фінансових пи-
тань у повоєнному світі було скликано міжнародну конференцію в Генуї 
(Італія), яка тривала з 10 квітня по 19 травня 1922 р. і в якій брали 
участь представники 29 держав. Офі ційною метою конференції був 
пошук засобів «економічного відродження Центральної та Східної Євро-
пи». Але на її засіданнях переважало «російське питання».

Західні країни домагалися, щоб Радянська Росія визнала всі борги 
царсь кого і Тимчасового урядів, повернула підприємства, що були на-
ціоналізовані, або відшкодувала їхню вартість, ліквідувала монополію 
зовнішньої торгівлі.

Радянський уряд погоджувався сплатити колишні борги Росії, якщо 
західні країни візьмуть на себе зобов’язання відшкодувати збитки від 
іноземної інтер венції, а також нададуть економічну допомогу, вигідні кре-
дити й підпишуть торговельні угоди. Вказана сума збитків від інтервенції 
(39 млрд золотих карбованців) значно перевищувала борги царської Росії 
й Тимчасового уряду (18 496 млн). Така пропозиція не влаштовувала за-
хідні країни, і конференція припинила свою діяльність. Питання врегу-
лювання взаємних фінансово-економічних претензій, а також питання 
про роззброєння, поставлені радянсь кою делегацією, вирішено не було.

Гаазьку конференцію було скликано за рішенням Генуезької конфе-
ренції. Вона відбувалася з 15 червня до 20 липня 1922 р. Це була 
фінансово-економіч на конференція, в роботі якої брали участь представ-
ники ділових кіл, «за цікавлених у російських справах». На конференції 
обговорювалися питання про націоналізацію іноземної власності, яку 
здійснили більшовики в Росії, а також про борги царського й Тимча-
сового урядів і про можливе надання кредитів Радянській Росії. Пред-
ставники західних держав наполягали на відшкодуванні збитків, що їх 
зазнали власники-іноземці в Росії.

Радянський уряд запропонував перелік підприємств багатьох галузей 
економіки, що могли бути передані в оренду, концесію або спільне 
управ ління іноземним підприємцям.

Проте цю пропозицію не було прийнято. Захід сподівався хоча б на 
част кове повернення боргів з боку Радянської Росії. Конференція 
закінчилася, так і не ухваливши рішення.

Інша важлива міжнародна конференція того часу відкрилась у 
швейцар сь кому м. Лозанна 20 листопада 1922 р. і тривала з перервою аж 
до 24 липня 1923 р. У роботі конференції брали участь Велика Британія, 
Франція, Італія, Японія, Греція, Румунія, Югославія, Туреччина і США 
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(як спостерігач). Крім того, для розгляду питання про режим чорномор-
ських проток на конферен цію запросили російсько-українсько-грузин-
ську делегацію та делегацію Бол гарії. Ще одним важливим питанням, 
що розглядалося на конференції, було підписання мирного договору з 
Туреччиною.

Позиція радянської делегації щодо статусу чорноморських проток 
різко розійшлася з позицією західних держав. Незважаючи на протести, 
пропози цію радянської делегації було відхилено без обговорення і при-
йнято конвен цію, що базувалася на англійських пропозиціях. Вона зво-
дилася до вимоги про вільне проходження протоками військових суден 
під будь-яким прапо ром як у мирний, так і у воєнний час, якщо Туреч-
чина залишається нейт ральною, а якщо вона бере участь у війні, то зали-
шається вільний прохід лише для суден нейтральних країн. Прийняття 
цієї конвенції порушувало життєві інтереси чорноморських країн, у 
тому числі й Туреччини.

Тим часом політична й дипломатична боротьба в Європі не вщухала. 
Наприкінці 1922 – на початку 1923 р. протиріччя між Німеччиною та 

країнами-переможницями загострилися. Найболючішим залишалося 
питання про репарації. Обсяг репарацій, установлений 1921 р., виявився 
для Німеччини нездійсненним. Скориставшись із невиконання Німеч-
чиною репараційних зобов’язань, у січні 1923 р. Франція та Бельгія оку-
пували Рурський басейн та Рейнську область. Окупація Руру, де було 
зосереджено важку промисловість Німеччи ни, призвела до загострення 
економічної кризи в країні. Тисячі підприємств припинили діяльність 
через відсутність сировини, зросло безробіття, зменшилася заробітна 
плат ня, збільшилась інфляція. Криза набула міжнародного ха рактеру, 
але ні США, ні Велика Британія не підтримали Францію, не бажаючи її 
посилення в Європі. Франція (а також Бельгія) мусила вивести свої 
війська та погодитися на перегляд репараційних зобов’язань Німеччини.

Для вирішення цих та інших проблем було скликано Локарнську 
конференцію (5–16 жовтня 1925 р.), у якій взяли участь представники 
Великої Британії, Франції, Німеч чини, Італії, Бельгії, Польщі та Чехо-
Словаччини.

 Учасники Генуезької та Лозаннської конференцій
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Локарнська конференція склала Рейнський гарантійний пакт, під-
писаний 1 грудня 1925 р. у Лондоні, що забезпечував недоторканність 
кордонів між Францією, Бельгією та Німеччиною. Франція та Бельгія 
зобов’язалися не розпочинати війни. Велика Британія та Італія висту-
пали як головні гаранти Рейнського пакту. Однак гарантії не поширю-
валися на кордони Німеччини з Чехо-Словаччиною та Польщею.

Німеччину вперше після війни визнали рівноправним партнером. 
У 1926 р. її прийняли до Ліги Націй постійним членом Ради.

Договір у Рапалло (1922 р.). Міжнародна ізоляція, у яку фактично 
потрапила РРФСР після перемоги Жовтневої революції, а також мо-
ральні й матеріальні втрати Німеччини внаслідок Першої світової війни 
сприяли зближенню цих країн. 

16 квітня 1922 р. в містечку Рапалло ними було укладено сепаратний 
договір між Ра дянською Росією та Німеччиною про відновлення дипло-
матичних відносин, взаємну відмову від претензій, встановлення 
торговельно-еко но мічних зв’язків. 

Свої підписи під угодою поставили комісар закордонних справ Росії 
Г. Чичерін та його німецький колега В. Ратенау (24 червня 1922 р. він 
був уби тий терористами за участь у німецько-радянському зближенні).

Радянсько-німецькі економічні відносини почали розвиватись у на-
прямі створення мішаних компаній та надання німецьким фірмам кон-
цесій у Ра дянській Росії. Особливістю радянсько-німецьких відносин 
того періоду було військове співробітництво, яке старанно і довго замов-
чувалося. Версальська угода забороняла Німеччині виробляти зброю, 
тому треба було знайти фор ми для такого співробітництва. У квітні 
1921 р. Копп, радянський представ ник у Берліні, після таємних пере-
говорів із рейхсвером привіз до Москви план виробництва у Радянській 
Росії силами німецьких фірм гармат і сна рядів, літаків і підводних 
човнів. У будівництві в Росії підводних човнів було відмовлено. Але 
незабаром німецькі заводи в Росії почали виробляти гарма ти, снаряди, 
літаки. До цієї програми було долучено й виробництво танків, розпоча-

3

 Радянська делегація у Рапалло. 
Чому радянсько-німецький договір у Рапалло, як стверджувала тодішня 
преса, «здивував світ»?
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лися також експерименти з розроблення хімічної зброї. Вся продук ція 
потрапляла як до рейхсверу, так і до Червоної армії. Згодом німецькі 
офіцери почали готувати кадри для танкових частин і військової авіації 
Чер воної армії. Загальновідомо, що німецький генерал Г. Гудеріан ді став 
у 20-х рр. освіту в СРСР, а майбутній маршал Радянського Союзу М. Ту-
хачевський навчався в Берліні. Усе це відбувалося за умов надзвичайної 
секретності.

Завдяки підписанню Рапалльської угоди у квітні 1922 р., і Росія, і 
Німеччина забезпечили собі вигідні умови подальшого співро бітництва. 
13 жовтня 1925 р. між двома державами було укладено тор говий договір. 
24 квітня 1926 р. обидві сторони уклали договір про нейтралітет і не-
напад. Отже, Німеччина за активного сприяння Радянської Росії, і в по-
трібному для себе напрямку, виходила з міжнародної ізоляції.

1. Схарактеризуйте становище в Європі після укладення повоєнних угод.
2. Визначте, як змінився статус великих держав у Європі після Першої 

світової війни.
3. Які недоліки Версальсько-Вашингтонської системи ви вважаєте найсут-

тєвішими?
4. З якою метою було скликано Генуезьку конференцію?
5. Висловіть свою думку стосовно фінансових питань, які обговорювалися 

під час Гаазької конференції. 
6. Вкажіть, що стало причиною радянсько-німецького зближення та на 

особливості цих відносин у 20-х рр.
7. Що було причиною Рурського конфлікту? Яка конференція вирішила 

питання франко-німецьких протиріч?

Рапалльська угода між Російською Радянською 
Федеративною Соціалістичною Республікою 

та Німеччиною. 16 квітня 1922 р. (витяг)

Стаття 1. Обидва уряди згодні, що суперечності між 
Німеччиною та Російсь кою Радянською Республікою у питаннях, які виникли 
за час перебування цих держав у стані війни, регулюються на таких підставах: 

а) Німецька держава і РРФСР на взаєм відмовляться від відшкодування їхніх 
воєнних витрат, рівно як і від відшкоду вання їхніх воєнних втрат, іншими сло-
вами, тих збитків, що були завдані їм та їхнім громадянам у районах воєнних 
дій внаслідок заходів, включно з ужитими на території супротивної сторони 
реквізиціями...

в) Німеччина та Росія навзаєм відмовляються від відшкодування їхніх витрат 
на військовополонених.

Стаття 3. Дипломатичні та консульські відносини між Німеччиною та РРФСР 
негайно відновлюються...

Стаття 5. Обидва уряди будуть у доброзичливому дусі навзаєм іти назу-
стріч господарським потребам обох країн...

Яке значення мала угода для РРФСР та Німеччини?

10 квітня – 19 травня 1922 р. – Генуезька конференція.
16 квітня 1922 р. – договір у Рапалло між РРФСР та 
Німеччиною.
5–16 жовтня 1925 р. – Локарнська конференція.


