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Тема: Німеччина. СРСР як держава імперського типу. 

Мета: з’ясувати соціально-економічне та політичне становище Німеччини 

у міжвоєнний період; вивчити причини приходу до влади А. Гітлера та 

особливості нацистського режиму; проаналізувати політику «воєнного 

комунізму», непу та процес формування СРСР. 

 

Хід уроку 

 

Актуалізація опорних знань. 

Пригадайте масштаби людських та матеріальних втрат, яких зазнала 

Німеччина внаслідок Першої світової війни. 

 

1. Листопадова революція та становлення Веймарської республіки. 

Перша світова війна та її наслідки відіграли вирішальну роль у всій 

подальшій історії Німеччини XX ст. 

Війна катастрофічно вплину на економічне становище країни та до краю 

загострила суспільно-політичну ситуацію. Війна дорого коштувала 

німецькому народові: 2 млн осіб – вбито, понад 4,5 млн – поранено, 1 – млн 

потрапили у полон. Розлад господарства, дорожнеча, голод, зростання 

податків. Запроваджено трудову повинність, робочий день збільшився, 

заробітна платня не гарантувала трудівникам та їх родинам прожитковогоо 

мінімуму. 

3 листопада 1918 р. у м. Кіль вибухнуло повстання моряків і солдат, 

з якого почалася революція у Німеччині. Повсюдно створювалися робітничі 

та солдатські ради. 9 листпада 1918 р. – збройне повстання у Берліні. Було 

утворено коаліційний уряд – Раду народних уповноважених (РУН), до якої 

увійшли представники СДПН та НСДПН. Уряд очолив правий соціал-

демократ Фрідріх Еберт.  

Уряд здійснив ряд демократичних реформ: скасував військовий стан, 

проголосив свободу друку, слова і зборів. Цей уряд закінчив війну.  

11 листопада 1918 р. було підписано угоду про перемир’я з державами 

Антанти. Створення РУН завершило перший етап Листопадової революції. 

У Німеччині було скинуто монархію та проголошено «соціальну 

республіку». 

16-21 грудня відбувся 1-й загальнонімецький з’їзд рад, що виніс 

рішення про вибори до Установчих зборів і передачу всієї повноти влади 

РНУ. Цим з’їздом завершися другий етап революції, який ще давав 

можливість її мирного розвитку. 

30 грудня 1918 р.  – створено Комуністичну партію Німеччини (КПН), 

що закликала до бойкоту виборів до Установчих зборів, взяла курс на 

захоплення влади і встановлення диктатури пролетаріату. 



19 січня 1918 р. відбулися вбори до Установчих (Національних) зборів. 

Буржуазні партії отримали 54,5 % голосів, соціал-демократичні – 45,5%. Було 

створено коаліційний уряд на чолі з Ф. Шейдеманом. Президентом 

республіки став Ф. Еберт. 

31 липня 1919 р. Установчі збори у Веймарі прийняли конституцію 

Німеччини, що набрала чинності 11 серпня 1919 р. Веймарська конституція 

закріпила заміну напівабсолютиської монархії демократичною 

парламентською республікою. Президент обирався народним голосуванням. 

Статті 48 надавала йому виняткове право на обмеження демократичних 

свобод у разі порушення суспільної безпеки і загрози правопорядкові. Уряд 

на чолі з рейхканцлером призначався президентом і потребував довіри 

рейхстагу.  

Значно посиливши централізацію влади, Веймарська республіка 

зберегла федеративну структуру: Німеччина складалася із 15 республік 

(земель) і 3 вільних міст, що користувалися широкою автономією. 

Веймарська конституція була однією із найдемократичніших у світі. 

Економічне становище Німеччини: 

 від кінця 1918 р. погіршення економічного стану; 

 Німеччина втратила 75 % видобутку залізної руди, 25 % - вугілля, 35 % 

- виплавки сталі (втратили Ельзас і Лотарингію, передали до Франції на 

15 років право експлуатації ресурсів Саарської області; 

 згортання військової промисловості та демобілізація армії спричинили 

масове безробіття; 

 гостра нестача сировини, продуктів харчування, палива; 

 курс марки падав, почалася інфляція. Життєвий рівень населення 

знижувався. 

Після Листопадової революції 1918 р. в Німеччині виникло безліч 

«добровольчих формувань  і таємних військових гуртків. Вони складалися в 

основному із офіцерів та унтер-офіцерів колишньої кайзерівської армії, що 

прагнули скинути Веймарську республіку.  

Однією із таких організацій стала Націонал-соціалістичної робтіничої 

партії Німеччини (НСДАП) на чолі із А. Гітлером. 8 листопада 1923 р., коли 

генеральний комісар Баварії фон Кар мав виступати з промовою на мітингу 

почесних громадян м. Мюнхена в пивному барі «Бюргерброй геллер», Гітлер 

разом із штурмовиками СА (напіввійськове формування НСДАП) увірвався 

до зали, вистрілив у повітря, після чого проголосив «програму створення 

національного уряду». «Пивний» путч наступного дня було придушено. 

1925-1927 рр. були періодом консолідації націонал-соціалістів. 

Наприклад, у серпні 1927 р в м. Нюрнберг було проведено свято на честь 

НСДАП (30 тис. нацистів). Уперше вони були одягнуті в єдину уніформу 

коричневого кольору. Тут було проголошено «Хайль Гітлер!». Партія Гітлера 

фінансувалася великими промисловими корпораціями та банками. 

Однак, вибори до рейхстагу 1928 р. нацисти програли. Більшість 

здобули соціал-демократи. 

 



1.2. Прихід до влади нацистів. Ключові факти 

Стрімкий шлях нацистської партії до влади почався 1930 року, коли 

вона здобула 107 місць у німецькому парламенті, Райхстазі. У липні 1932 р. 

нацистська партія стала найбільшою політичною партією в Райхстазі з 230 

представниками.  

В останні роки Ваймарської республіки (1930-1933) уряд діяв на основі 

указу про надзвичайний стан, оскільки не міг отримати більшості в 

парламенті. Політична та економічна нестабільність, разом із 

незадоволенням виборців від поточної ситуації,  сприяли зростанню 

нацистської партії. 

Внаслідок масової підтримки нацистів, 30 січня 1933 року президент 

Німеччини Пауль фон Гінденбурґ призначив Гітлера канцлером. Це 

призначення відкрило шлях до нацистської диктатури після смерті 

Гінденбурґа в серпні 1934 року. 

 

 
 

Особливості нацистського режиму: 

 ліквідація основних політичних прав громадян (свободи слова, зібрань, 

недоторканності житла, таємниці листування); 

 панувала атмосфера примусового однодумства, шовіністичного 

розгулу і загальної підозрілості; 

 пряме адміністративне регулювання господарства державою та 

конфіскація підприємств, переважно в євреїв, в ході «аріїзації» 

промисловості; 

 скорочення безробіття; 

 прискорений розвиток військової промисловості; 

 контроль над цінами та зарплатою  і поступовий перехід до карткової 

системи розподілу. 

 

 

 



Основні засади нацизму: 
 

 
 

СРСР як держава імперського типу 

1.1. Політика «воєнного комунізму» 

Згадаємо що таке комунізм?  

Комунізм – це ідея створення суспільства, в якому люди будуть 

забезпечені всім необхідним, незалежно від їх можливостей. В ідеалі при 

комуністичному ладі, не повинно було бути бідного і багатого класу, а всі 

ресурси країни повинні рівномірно розподіляться між усіма громадянами 

порівну. 

«Воєнний комунізм» – це назва внутрішньої політики більшовиків у 

1918-1921 роках під час Громадянської війни.  

Основною ціллю більшовиків було утримання власної влади в країні та 

забезпечення Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та іншими 

необхідними ресурсами  в умовах війни. 

Методи впровадження «воєнного комунізму» - червоний терор, 

продзагони, конфіскація майна, каральні експедиції, масові розстріли, 

спалення сіл. 

Результати та наслідки: скорочення виробництва, падіння життєвого 

рівня, розгортання руху опору проти більшовиків. 

Червоний терор – це знищення поміщиків, офіцерів, членів 

повстанських загонів, інтелігенції, священників, службовців, незгодних з 

владою робітників і селян. 
Політика воєнного комунізму 

Сільське господарство Промисловість Торгівля і фінанси 

 Уведення 

продрозкладки 

 Державна монополія 

на продаж та закупівлю хліба 

 Ліквідація великих 

 Націоналізація 

підприємств середньої і 

дрібної промисловості 

 Встановлення 

державного контролю 

 Заборона приватної 

торгівлі 

 Перехід до прямого 

товарообігу 

 Запровадження 



поміщицьких селянських 

господарств 

 Колективізація  

над виробництвом 

 Запровадження загальної 

трудової повинності  

 Централізація і 

мілітаризація економіки 

 Зрівняльна оплата праці 

 Зрівняльний розподіл 

продуктів харчування 

твердих цін на товари 

 Карткова система 

постачання місцевого 

населення 

 Скасування платні за 

житло, транспорт, 

комунальні послуги 

 

Як наслідок – Голод 1921-1922 рр.  

 

1.2. Нова економічна політика (НЕП) 

Прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму». НЕП означав 

насамперед часткове  відновлення товарно-грошових відносин у 

промисловості, торгівлі та сільському господарстві. 

Основні складові НЕПу 

 Введення продподатку 

 Введення госпрозрахунку 

 Відновлення приватної торгівлі та товарно-грошових відносин 

 Децентралізація і денаціоналізація 

 Відновлення дрібного підприємництва та кооперації 

 Введення стійкої валюти 

 Створення ринку робочої сили 

Наслідки і значення НЕПу 

Під час проведення НЕПу було досягнуто високих темпів розвитку 

країни. У найкоротший термін відновлено господарство, зріс життєвий рівень 

населення, зросла кількість міського населення,  

1.3. Утворення СРСР 

На початок 1920-х рр. більшовики встановили свою владу не лише у 

Росії, а й в Україні, Білорусі, державах Закавказзя. Відтак постало питання 

про відтворення Росії у кордонах імперії, хоча б і без втрачених Польщі, 

Фінляндії, Латвії та Естонії. Питання стояло на яких засадах це зробити. 

Проекти об’єднання 

Автономізація Федералізація Конфедерація 

Хто відстоював  

Й. Сталін 

Сутність: усі радянські 

країни повинні увійти 

до складу Росії на 

правах автономії 

В. Ленін 

Сутність: усі радянські 

республіки на 

рівноправних умовах 

створюють федеративну 

державу  

Компартія Грузії  

Сутність: незалежні 

радянські держави 

будують свої відносини 

на основі договорів  

У дискусіях переміг проект федералізації В.Леніна. 

30 грудня 1922 р. – І Всесоюзний з’їзд Рад – проголошено створення 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) у складі Білорусі, 

Закавказької Федерації, Росії та України. Голова Центрального Виконавчого 



Комітету (ЦВК – парламенту) СРСР став  Михайло Калінін, а головою уряду 

– В.Ленін.  

Формальним носієм влади за Конституцією була система рад і партія, 

що приховувалася за нею. Фактично ж диктатуру здійснював Центральний 

комітет Російської комуністичної партії більшовиків – РКП(б). 

Після смерті В.Леніна у 1924 р. та внаслідок внутрішньополітичної 

боротьби до влади приходить Й.Сталін. 

Особливості комуністичного тоталітарного режиму сталінського 

зразка 

1. Поступове зрощування партійного й державного апаратів.. 

2. Монополізм політичної влади в руках однієї партії. 

3. Переростання диктатури класу в диктатуру еліти партії. 

Модернізація 

Курс на індустріалізацію 

Пріоритетні напрямки – електроенергетика, металургія, хімічна 

промисловість і машинобудування. 

Здійснювалася за рахунок: 

- Податкових надходжень та коштів від аграрного сектора 

- Доходів від інших галузей і монополії зовнішньої торгівці 

- Грошові позики к населення (1925-1930 рр. – понад 2 млрд рубю.). 

Колективізація (примусове об'єднання індивідуальних селянських 

господарств у колективні (колгоспи, радгоспи, артілі тощо). 

Особливості колективізації: 

1. Усуспільнення землі, засобів виробництва, худоби (тобто ліквідація 

приватної власності і створення колгоспно-кооперативної). 

2. Позбавлення селян прав розпоряджатися переважною більшістю 

вирощеної продукції через обов’язкове постачання її державі за значно 

нижчими цінами. 

3. Розкуркулення (ліквідація заможних господарств, де 

використовувалася наймана праця). 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Якими були причини становлення Веймарської республіки? 

2. Основні засади нацизму. 

3. Дайте визначення поняттям «комунізм», «воєнний комунізм», 

«червоний терор»? 

4. Визначте причини, суть і спрямованість нової економічної політики. 

Якими були наслідки НЕПу? 

5. Що мала на меті політика колективізації? 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати параграф 12-13 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. 

 

Рекомендовані відео для перегляду: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=gQkEpnOk39o 

2. https://www.youtube.com/watch?v=MpY5sNTjA-s 

 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net.  

 

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

уроку і дату. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQkEpnOk39o
https://www.youtube.com/watch?v=MpY5sNTjA-s
mailto:natasha_poltavets@ukr.net

