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Тема: Виклики міжвоєнного часу. 

Мета: проаналізувати і дослідити зміни, які відбулися у соціально-економічній 

сфері міжвоєнного часу; проаналізувати основні засади панівних ідеологій та їх 

зміни; дослідити громадянську війну в  Іспанії як один із  викликів міжвоєнного 

часу. 

Хід уроку 

 

Актуалізація опорних знань. 

Пригадайте як завершилася Перша світова війна? 

Перша світова війна стала першим воєнним конфліктом світового 

масштабу, в ній брали участь 38 із 59 незалежних на той час держав. За час 

війни було мобілізовано 73,5 млн осіб, загинуло 10 млн і поранено близько 20 млн 

військових. Конфлікт мав вирішальний вплив на всю історію XX століття, 

змінивши усі країни, що брали в ньому участь. З мапи світу зникли три 

велетенські імперії: Австро-Угорська, Російська і Османська, натомість 

з’явилися нові країни. 

1. Зміни у розвитку капіталізму 

Війна скінчилась і потрібно було жити далі, у новому світі та нових умовах. 

Треба було відновлювати не лише економіку, а й взагалі все господарство. 

У 1924 році становище загалом покращилося і відбулось піднесення 

економіки.  Особливо швидко розвивалися нові галузі промисловості: 

електротехнічна, радіотехнічна, хімічна, літакобудівна і автомобільна.  

Виробничий процес змінився. З’явилися нові технічні винаходи, конвеєрне 

виробництво. Але після піднесення бувають спади. У 1929 році розпочалася 

світова економічна криза.  

Одним із головних проявів кризи стало перевиробництво товарів. Це 

призвело до банкрутства величезної кількості підприємців у країнах, охоплених 

кризою, скорочення промислового виробництва майже на 80%, 

сільськогосподарського – на 30%, торгівлі – майже на 70%. Загальна кількість 

безробітних у країнах Заходу перевищила 30 млн осіб. Були зруйновані цілі 

галузі економіки. Надзвичайно болючого удару криза завдала дрібним і середнім 

підприємцям. 

Через різке падіння рівня життя населення стало більш прихильним до 

радикальних дій і сил, що до них закликали.  

Основний висновок який зробила влада це потрібно посилювати роль 

держави в процесах регулювання економіки. США, Велика Британія, 

Франція, Канада й скандинавські країни в результаті ліберальних реформ 

зробили державне регулювання постійним елементом соціально-економічної 

сфери суспільства й заклали підвалини «держави добробуту». Це варіант 

демократичних країн. 
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Іншу модель подолання кризи уособлювали Італія та Німеччина, де 

панували тоталітарні режими. У радянській державі, де більшовики встановили 

тоталітарний режим й оголосили про будівництво комуністичного суспільства, 

процеси розвивалися інакше.  

СРСР став єдиною державою, яка, відокремившись від світової економіки, 

не зазнала кризи й здійснювала в цей час імпортозамінну індустріалізацію. Тобто 

все що потрібно для життя виробляли у межах радянського союзу, щоб не бути 

залежним від інших. 

2. Оновлення лібералізму й консерватизму 

У міжвоєнний час в тренді були ліберальні погляди. Ліберальні ідеї 

мали визначальну роль у формуванні нових поглядів на суспільство, економіку й 

політичну демократію. 

Довідково. Теоретиками неолібералізму (нового лібералізму), або 

соціального лібералізму, стали англійські мислителі Дж. Гобсон, Т. Грін й Л. 

Гобхауз, британський економіст Дж. М. Кейнс, німецькі економісти Ф. Репке, 

В. Ойкне, американські економісти Дж. Кроу лі, Дж. Д’юї, Л. Ворд, італійський 

економіст Б. Кроче та ін.  

Неоліберали, тобто нові ліберали виступали за те, щоб держава більше 

втручалася в економіку. Неоліберали були першими, хто заговорив про 

створення так званої «держави добробуту». Провідне місце в ній займала ідея 

соціальної допомоги нужденним. Зокрема, соціальної допомоги незаможним 

верствам населення, хворим, інвалідам, безробітним, пенсії особам похилого 

віку; державне сприяння функціонуванню освіти, медицини й житлового 

будівництва. Держава мала також забезпечити вирішення конфліктів між 

працівниками і підприємцями. Усе це, на думку неолібералів, сприяло 

стабільності західних демократій та уникненню революцій. 

Саме принципи, сформульовані теоретиками неолібералізму, були 

покладені в основу програми «нового курсу» Франкліна Рузвельта, за 

допомогою якої він долав наслідки кризи в США. 

Суттєвих змін зазнав у міжвоєнний період консерватизм. Раніше він 

орієнтувався на аристократію, великих підприємців і фінансистів. Тепер 

консерватизм звернув увагу на селян, дрібних і середніх підприємців, 

стурбованих невизначеністю, яку несло їм майбутнє.  

Нові консерватори, не заперечуючи розвитку, вважали, що найкраще з 

минулого необхідно взяти в сьогодення й майбутнє. У міжвоєнний період 

консерватори у країнах Заходу прийняли чимало важливих ідей і принципів, які 

раніше вони заперечували. Зокрема, йдеться про вільні ринкові відносини, 

виборність органів влади, парламентаризм, конституціоналізм, політичну й 

ідеологічну багатоманітність. 

3. Нове «обличчя» націоналізму 

Змін зазнав і націоналізм. Він став більш агресивним і шовіністичним. 

Довідково. Шовінізм – це ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги 

одного народу (нації) над іншими народами. 
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На першому місці стояли інтереси національної спільноти. Тоталітарні 

режими, які встановились у Європі поділилися на праві (Німеччина, Італія) та 

ліві (СРСР). Вони значно відрізнялися один від одного, але мали спільні ознаки:  

 зосередження державної влади в певної групи (найчастіше політичної 

партії), яка править монопольно; ��  

 єдина всеохоплююча мета; ��  

 панування однієї і єдиної партії нового типу; �� 

  поєднання в єдине ціле партії, держави й суспільства; �� політизація 

всіх сфер життя суспільства; ��  

 фізичний і моральний терор проти проявів будь-якого інакодумства; 

�� 

  жорстке централізоване регулювання політики, економіки, засобів 

масової інформації, системи освіти і культури; ��  

 наявність однієї, чітко сформульованої панівної ідеології, що є 

обов’язковою для всіх; ��  

 поглинання особистості колективом і повне підпорядкування 

особистих інтересів суспільним (фактично інтересам держави); 

 утримання контролю над суспільством за допомогою розгалуженого 

репресивного апарату; ��  

 культ особи лідера (вождя).  

Фашизм із нацизмом та більшовизм стали відповідно правою та лівою 

альтернативою ліберальній демократії в політичній сфері та поміркованому 

реформаторству в соціально-економічній сфері життя суспільства. Протягом 

короткого періоду вони перетворилися на впливові рухи, що змогли підкорити 

величезні маси населення. 

Основні ідеологічні засади лівого й правого тоталітаризму були 

несумісними й заперечували одне одному. Прибічники фашизму і націонал-

соціалізму на перше місце висували «державу», «націю» і «расу», більшовики –  

«диктатуру пролетаріату» і робочий клас.  

Фашисти і нацисти були противниками матеріалізму, вважали містицизм, 

несвідоме основними мотивами в діяльності людини, розвитку суспільства, нації 

та держави. Більшовики, відповідно до марксистсько-ленінської ідеології, 

дотримувалися матеріалістичного розуміння історичного процесу.  

Фашисти і нацисти визнавали приватну власність на засоби виробництва й 

ринкову економіку, що мали існувати під жорстким контролем держави. 

Більшовики виступали за ліквідацію приватної власності на засоби 

виробництва й створення планової державної економіки. 

4. Громадянська війна в Іспанії 

Одним із викликів міжвоєнного часу в Європі стала громадянська війна в 

Іспанії, що охопила країну в 1936-1939  рр. Вона відбувалася між силами уряду 

республіки, що об’єднував партії іспанського «Народного фронту», і 

представниками лівих та правих сил, які підтримали заколотників генерала 

Франсіско Франко. 
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Діюча влада могла б легко впоратися із заколотниками, якби тим не 

допомагали лідери Німеччини та Італії. У роки війни Німеччина відправила на 

допомогу франкістам 50 тис., Італія – 150 тис., Португалія – 20 тис. військових, а 

також значну кількість техніки. Були сформовані  «інтернаціональні бригади». У 

війні брали участь українці, причому з обох сторін. Республіканців підтримало 

близько 1 тис. осіб із Західної України, а на боці франкістів воювали колишні 

військові УНР. 

Війна завершилася перемогою франкістів. В Іспанії встановилася диктатура 

генерала Ф. Франко, що проіснувала до листопада 1975 р. Під час громадянської 

війни в Іспанії загинуло близько 1 млн осіб, 450 тис. осіб залишили країну в 

статусі біженців. Події війни дали можливість Німеччині, Італії та СРСР 

випробувати в бойових умовах нові зразки військової техніки (літаки, танки 

тощо) і показати всьому світу, що нова війна буде якісно іншою порівняно з 

Першою світовою війною. 

Підсумки �  

У міжвоєнний період з’явилося розуміння необхідності державного 

регулювання економічних процесів як важливого елементу будівництва 

«держави добробуту». �  

Тогочасні лібералізм, консерватизм і націоналізм зазнали значних змін 

порівняно з  попереднім періодом. �  

Фашизм, нацизм і  більшовизм мали чимало спільного (як форми прояву 

тоталітаризму) і  відмінного (як його лівий та  правий напрямки). � 

Громадянська війна в  Іспанії стала складним випробуванням не лише для 

самої країни, а й для всієї Європи. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Які зміни відбувалися в  розвитку капіталізму в  міжвоєнний період? 

2. У  чому полягало оновлення лібералізму і  консерватизму в  цей період? 

3. Що нового з’явилося в цей період у націоналізмі?  

4. Визначте спільне й  відмінне в  лівому та  правому тоталітаризмі. 

5. Чому громадянську війну в  Іспанії вважають одним із  викликів 

міжвоєнного часу? 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати параграф 6 (ст. 38-44) підручника Ладиченко Т. В. Всесвітня 

історія (рівень стандарту) підручник для 10 класу / Т. В. Ладиченко. – 

Київ: Генеза. – 2018. – 160 с. 

2. Законспектувати матеріал з теми та дати письмово відповіді на питання 

для самоперевірки. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. 

У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і 

дату. 
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