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ВСТУП

 Курс „Історія Центрально-Східної Європи – 2” поклика-

ний сформувати  знання майбутніх спеціалістів-істориків (гума-

нітарії) про місце і роль народів та країн Центрально-Східної Єв-

ропи (за сучасною картою – Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, 

Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Бол-

гарія, Сербія, Чорногорія, Словенія, Хорватія, Македонія, Боснія 

і Герцеговина, Греція, Албанія) у цивілізаційному розвиткові єв-

ропейського континенту. Означений регіон – Центрально-Східна 

Європа (далі ЦСЄ) – від найдавнішого часу знаходився на пере-

хресті цивілізаційних впливів між Заходом і Сходом, Північчю 

і Півднем, протягом всього історичного розвитку зберігав осо-

бливі риси суспільно-політичних, релігійно-етнічних, соціально-

економічних та культурних відносин, які відбилися на усіх про-

явах соціального життя і менталітеті його народів.

 Метою курсу є набуття студентами систематичних знань з 

основних проблем історії країн ЦСЄ. Перед студентами ставиться 

завдання засвоєння історичних подій, відходу від однозначно ма-

теріалістичного чи ідеалістичного їх тлумачення. 

 Серед головних завдань курсу „Історія Центрально-Східної 

Європи – 2” є: 

 - висвітлити становище народів ЦСЄ під імперською вла-

дою в кін. ХVІІІ – др.пол. ХІХ ст.;

 - розглянути історію національно-визвольних рухів наро-

дів ЦСЄ в другій пол. XIX – на поч. XX ст.; 

 - проаналізувати становище народів ЦСЄ в період Першої 

світової війни; 

 - охарактеризувати головні віхи історії ЦСЄ у період між 

двома світовими війнами;

 - розглянути становище країн ЦСЄ в роки II світової вій-

ни; 

 - охарактеризувати становище держав ЦСЄ в 40 – 80-ті 
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роки XX ст.

 - висвітлити становище ЦСЄ на зламі XX і XXI століть. 

 Курс “Історія Центрально-Східної Європи – 2” є складо-

вою частиною всесвітньої історії, логічно і тематично пов’язаний 

з іншими нормативними курсами, зокрема він є логічним продо-

вженням курсу „Історія Центрально-Східної Європи – 1”. Про-

слідковується також його зв’язок з нормативними дисциплінами 

„Історія країн Західної Європи і Північної Америки” та „Історія 

країн Азії Африки та Південної Америки”, тому при читанні да-

ного курсу лише частково висвітлюються питання з історії Ав-

стрійської імперії та Прусії, а також історії Туреччини. „Історія 

Центрально-Східної Європи – 2” розглядає лише ті питання з іс-

торії цих держав, які стосуються об’єкту даного курсу, а саме ста-

новище народів ЦСЄ. Курс “Історія Центрально-Східної Європи – 

2” звертає значну  увагу на регіон, у якому відбувався історичний 

розвиток України і українського народу. З народами цієї частини 

європейського континенту Україна і українці вступали в пря-

мі контакти і взаємини, зазнавали впливу і самі чинили вплив. 

Якщо курс “Історія Росії та СРСР” дозволяє з’ясувати східні 

впливи та їхнє поширення, то “Історія Центрально-Східної Євро-

пи – 2” повинен допомогти усвідомити роль західних, північних і 

південних впливів. Для сучасних і майбутніх фахівців-істориків 

знання і розуміння історичних процесів у ЦСЄ є необхідним і 

обов’язковим оскільки показує усю складність цивілізаційного 

розвитку країн і народів цієї частини Європи, пояснює особливос-

ті їхнього сучасного стану. 

 Хронологічно посібник охоплює події історичного розви-

тку наро-дів ЦСЄ, які відбувалися у регіоні з кінця ХVІІІ – до 

початку ХХІ ст., тобто періоди нової та новітньої історії. Хро-

нологічні рамки посібника обумовлені якісними політичними 

й соціально-економічними змінами, що характеризували даний 

етап в історії народів цього регіону. 

 Саме кінець XVІІІ ст. став важливою віхою в житті на-

родів Центрально-Східної Європи. Після третього поділу Речі По-

сполитої у 1795 р. Польська держава припинила існування, а її 
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землі були включені до складу Пруссії, Австрії та Росії. Таким 

чином, остання незалежна держава ЦСЄ припинила існування. 

На межі ХVІІ–ХVІІІ ст. усі народи даного регіону опинилися під 

владою чотирьох імперій: Османської, Австрійської, Російської 

та Пруської. Навіть Чорногорія, яка фактично наприкінці ХVІІІ 

ст. виборола свою незалежність, змушена була постійно вести бо-

ротьбу за свій суверенітет. 

 У середині ХІХ ст., з розвитком національно-визвольних 

рухів окремі народи ЦСЄ змогли вибороти власну незалежність. 

Чорногорці, угорці, греки, серби, болгари та румуни не лише ви-

бороли таке право, а й до поч. ХХ ст. спробували зміцнити свій 

державний суверенітет. Інші народи ЦСЄ далі продовжували ви-

борювати право на власну державність. На рубежі ХІХ – ХХ ст. у 

даному регіоні відбувається політизація національно-визвольних 

рухів, та формування політичних організацій діяльність яких зго-

дом перетвориться на один з факторів у визначенні спрямованості 

внутрішньої та зовнішньої політики вже незалежних країн. 

 У період Першої світової війни відбувається зміна стра-

тегічних цілей національно-визвольних рухів пригноблених на-

родів: прагнення до широкої автономії змінюється на вимоги 

утворення незалежних держав. Саме в цей період складаються 

необхідні чинники для розпаду імперій, під владою яких перебу-

вала більшість народів ЦСЄ. Першою, ще в період Балканських 

війн втрачає свій вплив на Балканах Османська імперія. Згодом 

внаслідок поразки у Першій світовій війні розпадається держава 

Габсбургів, а в результаті революцій Російська та Німецька імпе-

рії. Усе це призвело до певного посилення на внутрішній та між-

народній арені національно-визвольних сил народів ЦСЄ. Після 

закінчення Першої світової війни відбулися радикальні зміни на 

політичній карті ЦСЄ. Підсумки війни пришвидшили процеси 

створення національних держав для більшості народів регіону. 

Окремі народи Австро-угорської імперії так і не домоглися права 

на державне самовизначення. Унаслідок цього словаки увійшли 

до складу Чехословацької республіки, а хорвати, словенці, бос-

нійці, македонці опинилися у складі Королівства сербів, хорватів 
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та словенців. 

 У міжвоєнний період країни ЦСЄ продемонстрували до-

сить низьку спроможність вирішувати складні економічні, полі-

тичні та національні проблеми. У більшості з них було встанов-

лено авторитарні режими, які втягнули ці країни в зону гострих 

міждержавних конфліктів, що стали приводом для розпалювання 

Другої світової війни. 

 У період Другої світової війни у результаті певних полі-

тичних орієнтацій більшість народів ЦСЄ стала об’єктом військо-

вої експансії з боку країн фашистського блоку й була окупована, 

а інші – приєдналися до держав-агресорів. В умовах боротьби 

національно-визвольних сил (очолюваних у ряді країн комуніс-

тами) проти фашизму та завдяки перемогам Червоної армії в 

цьому регіоні Європи (окрім Греції) відбулися радикальні полі-

тичні зміни. Присутність радянських військ армії в переважній 

більшості країн ЦСЄ (окрім Греції), призвела до встановлення у 

них політичних режимів на чолі з комуністами, які закріпили 

свою монополію на владу, ініціювали здійснення націоналізації, 

примусової колективізації та „культурної революції” радянського 

зразка. Головними ознаками цих режимів стали: культи вождів, 

нехтування правового порядку, прагнення до контролю над осо-

бистістю тощо. Згодом у ряді країн ЦСЄ відбуваються спроби ре-

формування суспільно-політичного устрою, які не мали успіху, та 

спричинили  до подальшого загострення кризових явищ. 

 Наприкінці 1980-х років у країнах ЦСЄ розпочалися ра-

дикальні політичні та економічні перетворення, зміст яких поля-

гав у демонтажі комуністичних режимів. У країнах регіону стали 

відновлюватися парламентська демократія й ринкові відносини. 

Визначальною ознакою цього періоду є також розпад федератив-

них держав Югославії та Чехословаччини. 

 Особливістю пропонованого посібника є його структурна 

і тематична побудова, яка підпорядкована поєднанню двох голо-

вних засад: з одного боку, дати студентам важливу інформацію 

про основні віхи та події в історії народів регіону, з другого боку, 

показати взаємними і взаємовпливи народів на тлі поширення та 
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лено авторитарні режими, які втягнули ці країни в зону гострих 

міждержавних конфліктів, що стали приводом для розпалювання 

Другої світової війни. 

 У період Другої світової війни у результаті певних полі-

тичних орієнтацій більшість народів ЦСЄ стала об’єктом військо-

вої експансії з боку країн фашистського блоку й була окупована, 

а інші – приєдналися до держав-агресорів. В умовах боротьби 

національно-визвольних сил (очолюваних у ряді країн комуніс-

тами) проти фашизму та завдяки перемогам Червоної армії в 

цьому регіоні Європи (окрім Греції) відбулися радикальні полі-

тичні зміни. Присутність радянських військ армії в переважній 

більшості країн ЦСЄ (окрім Греції), призвела до встановлення у 

них політичних режимів на чолі з комуністами, які закріпили 

свою монополію на владу, ініціювали здійснення націоналізації, 

примусової колективізації та „культурної революції” радянського 

зразка. Головними ознаками цих режимів стали: культи вождів, 

нехтування правового порядку, прагнення до контролю над осо-

бистістю тощо. Згодом у ряді країн ЦСЄ відбуваються спроби ре-

формування суспільно-політичного устрою, які не мали успіху, та 

спричинили  до подальшого загострення кризових явищ. 

 Наприкінці 1980-х років у країнах ЦСЄ розпочалися ра-

дикальні політичні та економічні перетворення, зміст яких поля-

гав у демонтажі комуністичних режимів. У країнах регіону стали 

відновлюватися парламентська демократія й ринкові відносини. 

Визначальною ознакою цього періоду є також розпад федератив-

них держав Югославії та Чехословаччини. 

 Особливістю пропонованого посібника є його структурна 

і тематична побудова, яка підпорядкована поєднанню двох голо-

вних засад: з одного боку, дати студентам важливу інформацію 

про основні віхи та події в історії народів регіону, з другого боку, 

показати взаємними і взаємовпливи народів на тлі поширення та 
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7

сприйняття провідних цивілізаційних ідей та культурних впли-

вів.

 Відповідно до обраного принципу впорядкування історич-

ного матеріалу увесь посібник поділено на сім тем, які охоплю-

ють певний період розвитку народів ЦСЄ. Кожна із тем, в свою 

чергу, поділяється на дрібніші питання, у яких подано короткі 

народознавчі і країнознавчі нариси, що відбивають специфіку ци-

вілізаційного поступу народів регіону, включають найголовнішу 

інформацію про ці народи. 

 Зазначена структура посібника ґрунтується на чіткому 

підборі та відбиранні фактів, а також історичної інформації, які 

повинні дати студентам достатні знання про цивілізаційний по-

ступ регіону в цілому і окремих народів та країн зокрема. 
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