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УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ 
ЛІНЕАРНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

(ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ) 

Українська історія є важливим полем вивчення типології цивілізації 
в контексті лінеарної концепції. основні постулати цієї концепції 
передбачають наявність лінійного впорядкованого розвитку певних великих 
соціокультурних спільнот, які проходять послідовні етапи у своєму розвитку. 
Причому такий розвиток може бути як прогресивним, так і регресивним. 
військова історія України є наочним свідченням цивілізаційних впливів  
і змін, яких зазнав український народ упродовж хх століття. Тому вивчення 
історичних подій у контексті лінійної або лінеарної типології цивілізаційного 
розвитку стимулює віднаходження науково осмисленої картини військово-
політичного розвитку України.

Питання військової історії України хх століття розроблялися 
багатьма вітчизняними істориками. серед них можна виділити наукові 
праці в. Короля1, о. салати2, в. смолія3, а. чайковського4, і. Патриляка5, 
с. литвина6, Т. снайдера7 та ін. Питання цивілізаційної динаміки української 

1 в.Ю. Король, Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941–1944 
роках, Київ 2002, 128 с.
2 о.о салата, інформаційна війна Німеччини та СРСР на окупованих німецькою армією 
територіях України (1941 – 1944 рр.), „наукові праці історичного факультету запорізького 
національного університету”, 2009, № 27, c. 181–186.
3 Київ: війна, влада, суспільство (1939–1945 рр.). За документами радянських спецслужб 
та німецької окупаційної адміністрації, pед. кол. B.A. смолій, O.B. бажан, г.в. боряк, Т.в. 
вронська та ін., Київ 2014, 864 с.
4 а.с. чайковский, Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интенированные в Украине 
1939–1953 гг.), Київ 2005, 970 с.
5 і.К.  Патриляк,  «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-х роках, 
львів 2012, 512 с.
6 C. литвин, Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ 2001, 640 с., іл.
7 Т. снайдер, Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным, пер. с англ. л.зурнаджи, 
Київ 2015, 584 с.
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історії висвітлювалося в працях в. рубеля8 тощо. окремі аспекти військової 
історії України розглядаються в статтях й. Дюльфера9 та К. хартмана10 та  
в книгах К. беркгофа11, ш. Датнера12. загальні теорії типології та розвитку 
європейської цивілізації розглядаються у творах м. Данилевського13, 
о. шпенглера14 та х. арендт15. важливими історичними джерелами  
у контексті вивчення доби Другої світової війни є матеріали міжнародного 
військового Трибуналу в нюрнберзі16, а також спогади г. гілберта17 та 
а. Кузнєцова18. водночас на сьогоднішній день не існує узагальненого до-
слідження з питання лінійного розвитку українського народу в контексті вій-
ськово-історичних подій. більшість авторів розглядає узагальнені форми та 
прояви цивілізаційних трансформацій або конкретно-історичний розвиток 
українського суспільствах у його різноманітних аспектах. 

Пропоноване дослідження має на меті з'ясування основних 
особливостей і результатів цивілізаційного розвитку України у хх столітті. 
завданнями статті є аналіз основних суспільно-політичних трансформацій 
із погляду цивілізаційної теорії в контексті лінійного розвитку, з'ясування 
цивілізаційних результатів важливих військово-політичних подій і вивчення 
взаємовідносин східно-християнського та західно-християнського світів 
упродовж динамічного хх сторіччя в контексті військово-політичних 
аспектів історії України. 

варто визначити основні ознаки та відмінності західноєвропейсько-
північноамериканської та східноєвропейської цивілізаційних спільнот. 
західний світ називають індивідуалізованим. Для нього є характерними такі 
принципові цивілізаційні риси: індивідуалізм, громадське самоврядування, 
пріоритет інтересів особи над державним началом, плюралізм у релігійній 
сфері, десакралізація та структурна фрагментація політичної влади, 
прагматизм, високий рівень підприємницької культури, гедонізм, наявність 
соціальної мобільності, потяг до інновацій19.

8 в.а. рубель, Нова історія Азії та Африки. Постсередньовічний Схід (ХVIII – друга половина 
XIX ст.). Навч. Посібник, Київ 2007, 560 с.
9 J. Dülffer, Der Deutscher Ostkrieg. 1942, [in:] Mitteilungen der Gemeinsame Kommіssion die 
jüngeren Geschichte der russische-deutsch Beziehungen, red. C. Hartmann, München 2005, s.17–21.
10 C. Hartmann, Der Krieg und das Verbrech, [in:] Mitteilungen der Gemeinsame Kommіssion die 
jüngeren Geschichte der russische-deutsch Beziehungen, München 2005, s. 21–31.
11 К. беркгоф, Жнива скорботи. Життя і смерть в Україні під нацистською владою, пер.  
з англ.Т. цимбал, Київ 2011, 455 с.
12 ш. Датнер, Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во 
Второй мировой войне, пер. с пол. M. виноградова, москва 1963, 487 с.
13 н.я. Данилевский, Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира к Германо-Романскому, москва 2003, 640 с.
14 о. шпенглер, Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт  
и действительность, пер. с нем. К.а.свасьяна, москва 2007, 800 с.
15 х. арендт, Джерела тоталітаризму, пер. з англ. в.верлок і Д.горчаков, 2-ге вид, Київ 
2005, 584 с.
16 Нюрнбергский процесс. Военные преступления и преступления против человечности. 
Сборник материалов в 7 томах, под. oбщ. pед. р.а. руденко, т. 3, москва 1958, 815 с.
17 г.м. гилберт, Нюрнбергский дневник, пер. с англ. а.л. Уткина, москва 2012, 480 с.
18 а. Кузнєцов, Бабин Яр, пер. з рос. C. батурин, Київ 2009, 352 с., іл.
19 н. Дейвіс, Європа. Історія, пер. з англ. П. Таращук, о. Коваленко, Київ 2008, c. 1286.
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східноєвропейська цивілізаційна спільнота жила в умовах 
централізованої деспотичної державності, бюрократично структурованого 
суспільства, системи соціальних гарантій для всього населення, переважання 
консервативних цінностей у побуті та в технологічній сфері, підкорення 
особи колективним началам (домінуючій релігійній системі, державі, родині), 
централізованої регульованої торгівлі, сакралізації правителя та політизації 
релігії. Така спільнота прямувала шляхом колективістської моделі розвитку. 
суспільний ранг особи в східноєвропейській або візантійській цивілізаційній 
спільноті визначав зміст і рівень її життя. соціальна мобільність була вкрай 
ускладненою, адже існували замкнуті соціальні групами з набором певних 
довічних прав і обов'язків – стани. на межі XVII–XVIII століть країни сходу 
почали відставати від заходу в економічній, військовій і технологічній 
сферах20.

на початку 1900-х років українські етнічні землі були розділені між 
двома європейськими імперіями: австро-Угорською та російською. австро-
Угорщина належала до країн західно-християнського світу. російська 
імперія типологічно наближалася до країн східно-християнської або 
Православної цивілізаційної спільноти. австро-Угорщина розвивалася як 
класична європейська країна, натомість імперія романових тяжіла до східних 
соціополітичних традицій. визначний дослідник микола Данилевський 
відносив імперію романових до слов'янського світу, який є оригінальним  
і несхожим на германо-романський21. 

водночас суспільство російської імперії на початку хх століття 
поступово вестернізувалося. Території даної країни переживали процес 
індустріалізації, зростало значення великих промислових центрів  
і залізничної мережі. Унаслідок територіального розділення український 
народ зазнавав різноманітних соціокультурних впливів з боку столичних 
адміністративних центрів та домінуючої імперської культури. Дві країни на 
сході Європи по-різному ставилися до існування та розвитку української 
національної культури. австро-угорська влада дозволяла обмежене публічне 
функціонування українських культурно-освітніх осередків, зокрема  
в народних школах дітей зі східної галичини та Північної буковини учителі 
навчали українською мовою. на теренах російської імперії громадське та 
державне використання української мови з 1876 до 1905 р. було заборонене 
тодішньою владою. австро-Угорщина була конституційною монархією,  
а російська імперія – абсолютною або самодержавною монархією (до 
1905 р.). Перша світова війна зруйнувала імперії габсбургів і романових,  
а український національний рух отримав можливість створити власну 
державу та свою військову організацію. 

У 1917 р. під російські землі України почали політичний рух до 
заходу у формі національно-демократичної революції. військові підрозділи 
Української народної республіки (Унр) були визнані світом збройними 
силами незалежної країни, адже дана країна мала широке дипломатичне 
визнання. Українська політична еліта не могла домовитися про спільні 

20 в.а. рубель, op. cit., c. 15.
21 н.я. Данилевский,, op. cit., c. 24.
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шляхи розвитку держави. Діячі Унр недооцінили роль війська в захисті 
української національної державності. головний отаман армії Унр симон 
Петлюра одного разу сказав: «військо завжди було і, поки воно буде, завжди 
зостанеться плоттю від плоті й кров'ю від крові народу. свою роль у державі 
армія виконує доти, доки в цій боротьбі гору беруть державні моменти  
й не захитується самий пріоритет державності»22. водночас пацифістські 
та соціалістичні ідеологеми в. винниченка, м. грушевського та м. Порша 
сприяли неухильному розпаду українських збройних формувань. 
Деструктивну роль для утвердження стабільної державності відіграли 
анархістські бойові походи махна, антиукраїнська діяльність Денікіна та 
наступ більшовицьких військових підрозділів. спроба Павла скоропадського 
зупинити наступ Директорії свідчила про глибокий розбрат у середовищі 
тодішніх патріотичних військово-політичних сил України.

національне піднесення сприяло визнанню українців окремим 
народом Європи. Проте в 1922 році Україна була розділена між сусідніми 
політичними утвореннями. чехословаччина, Польща та румунія намагалися 
розвивати свій внутрішній устрій у відповідності до західних культурних 
традицій. більшовицькі політичні лідери створили залежне від них державне 
утворення – Українську соціалістичну радянську республіку (Усрр). 
радянський союз став утіленням східної держави, яка протистояла будь-якій 
вестернізації. Причому східний колективістський режим у формі радянської 
ліворадикальної ідеології відкинув православні релігійні цінності та почав 
пропагувати власну ерзац-релігію – комунізм. 

срср став частиною незахідного світу, країною інтернаціонального 
соціалізму. Тому можна стверджувати, що впродовж 1922–1939 рр. україн-
ський народ зазнавав подвійного цивілізаційного впливу зі сходу та заходу. 
відомий філософ і політолог освальд шпенглер називав радянську полі-
тичну систему «провідником кольорової революції», тобто цивілізаційного 
підйому неєвропейських народів23. радянська політична система передбачала 
одержавлення промисловості та сільського господарства, а також повний 
контроль однопартійного комуністичного апарату управління над життям 
суспільства. Причому такий контроль мав спиратися на багатоманітну та 
розгалужену систему репресивних органів. У час існування радянської влади 
Україна пережила три голодомори: 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 років. 
вони були породжені швидкою примусовою колективізацією та недовірли-
вим ставленням до приватновласницького типу сільського господарювання 
в середовищі центрального ленінського-сталінського політичного керівни-
цтва. ненависть до слабшого члена суспільства, дискримінацію, безкарність 
і ксенофобію справедливо вважають супутниками будь-якого тоталітарного 
політичного режиму.24 

Друга світова війна була зіткненням нацистського світу із ліберально-
демократичним. з вересня 1939 р. до червня 1941 р. радянський союз  
і німеччина діяли в повній координації одне з одним. срср опинився  
в антигітлерівському блоці в червні 1941 р. фактично східна автократична 

22 C. литвин. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ 2001, c. 47.
23 о. шпенглер, op. cit., c. 216
24 х. арендт, op. cit., c. 112.
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комуністична держава об'єдналася з західним ліберальним світом для 
подолання націонал-соціалізму і його союзників. У 1941–1942 рр. українські 
етнічні землі потрапили під контроль нацистської німеччини 25. Уже в 1941 
р. український народ побачив негуманне ставлення збройних сил німеччини 
до полонених радянських військовослужбовців. фактично, нацистська 
німеччина перетворила військовий полон на продовження війни, на помсту 
для військовополонених. 

розпорядження верховного головнокомандування збройних сил 
німеччини «Про поводження з радянськими військовополоненими в усіх 
таборах військовополонених» передбачало використання штика, палиці 
та вогнепальної зброї з боку конвоїрів при найменших ознаках непокори 
з боку полонених червоноармійців. ситуація ускладнювалася тим, що 
срср не ратифікував женевську конвенцію 1929 р. «Про поводження  
з військовополоненими»26.

німецька окупаційна адміністрація здійснювала політику 
примусового трудового вербування працездатних українців, німецькі 
каральні загони знищували населені пункти, які підозрювалися в співпраці 
з партизанами. німецькі чиновники зберегли колгоспи та радгоспи у формі 
громадських господарств і державних маєтків. Про суть нацистської влади 
добре висловився митрополит Української греко-Католицької церкви 
андрій шептицький у листі до Папи римського Пія хіі від 31 серпня 1942 р.: 
«німецький режим є на рівні може й вищім, як режим большевицький, 
лихий, майже диявольський»27. водночас німеччина намагалася схилити 
на свій бік населення Україна шляхом методів інформаційної війни. можна 
говорити про створення цілої системи обробки громадської думки через 
газети, плакати, кіно та радіо28.

У 1944 р. унаслідок політичних розрахунків комуністичного 
керівництва значення Української радянської соціалістичної республіки  
в зовнішній політиці зросло, хоч і в суто декларативному розумінні.  
Причому Україна у формі радянської державності в той час намагалася 
заявити про себе як рівноправного гравця на міжнародній арені. Упродовж 
післявоєнного періоду срср дедалі більше потрапляв під вплив західної 
цивілізації. Початок їм поклав відхід йосифа сталіна з політичної арени 
в 1953 році. Такі фактори повільної вестернізації досягли апогею під час 
політичного процесу Перебудови. Упродовж 1985–1991 рр. радянська  
соціокультурна система зазнала повного руйнування внаслідок ліберальних 
реформ, які були ініційовані м. горбачовим. 

У 1991 році Україна стала самостійною державою. У її суспільному 
житті відбувається взаємне переплетення східних і західних культурно-
цивілізаційних цінностей. східні напрями української ментальності 
проявляються в патерналізмі, конформізмі, певних формах соціального 
нейтралітету, пасивній громадській діяльності, перебільшенні в суспільній 
свідомості значення держави (етатизм) тощо. західні цінності виявляють 

25 J. Dülffer, op. cit., s. 17.
26 а.с. чайковский, op. cit., c. 62.
27 і.К. Патриляк, op. cit., c. 89.
28 о.о. салата, op. cit., c. 186.
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свій вплив на українське суспільство у вигляді гуманізму, демократичних 
традиціях у родині, поваги до людини та громадянина, прагматизму, 
раціоналізму, зростанні ролі самоорганізації, запровадженні культу 
споживання, поступовій деструкції великих патріархальних родинних 
зв'язків. 

згідно з теоретичними поглядами історика та філософа арнольда 
Тойнбі (які можна екстраполювати на сучасність), Україна є серед категорії 
тих держав, які отримали цивілізаційний виклик, на який ще потрібно дати 
належну відповідь.29 слід зауважити, що українським громадянам слід 
відмовитися від буквального копіювання американського, китайського, 
німецького, канадського або ще якого-небудь шляху історичного розвитку. 
Україна має оригінальну та потужну духовно-культурну традицію та 
розвинену мережу освітніх, мистецьких і наукових осередків. Просто 
цю мережу треба зберігати та удосконалювати, що вимагає наявності 
раціональної позиції суспільства.

зміни наприкінці хх століття зачепили й мілітарну сферу. лише  
з 1991 р. Україна має власний військово-промисловий комплекс. збройні сили 
України стали першим національним стабільним військовим формуванням 
українського народу впродовж усього хх століття. важливою перевагою 
українського військово-промислового комплексу впродовж останнього 
десятиліття минулого століття стала наявність підприємств літакобудівної  
та ракетобудівної галузей, які належать до високотехнологічних 
індустріальних сфер. 

за будапештським меморандумом 1994 р. Україна отримала світові 
гарантії зовнішньої безпеки й можливість мирного розвитку у просторі між 
військово-політичними блоками заходу та сходу. варто зауважити, що 
Україна добровільно відмовилися від певних видів зброї масового знищення. 
У 1996 р. наша країна повністю позбулася надзвичайно дорогої в обслуго-
вуванні та вкрай небезпечної ядерної зброї. Таке рішення було складним, 
проте з наукового погляду його варто назвати однозначно адекватним  
і правильним. Технології масового знищення навряд чи принесли б Україні 
користь на межі хх та ххі віків. на підтвердження даної позиції можна 
навести слова неординарного мислителя анатолія Кузнєцова на основі 
його підліткового досвіду 1939–1945 рр.: «якщо у хх столітті нашої ери 
можливі епідемії невігластва й жорстокості у світових масштабах, якщо 
можливі справжнісінькі рабовласництво, геноцид, тотальний терор, якщо 
на створення смертовбивчих приладів світ витрачає більше зусиль, аніж на 
освіту та охорону здоров'я, то, справді, про який прогрес ми говоримо?»30. 

Досягненнями 1996 року також стало прийняття основного закону 
– Конституції та запровадження української національної валюти – гривні, 
подолання гіперінфляції. саме останнє десятиліття минулого сторіччя стало 
часом утвердження суверенітету та певного повільного відходу українського 
суспільства від східної цивілізаційної моделі.

отже, впродовж хх століття український народ пережив три важливі 

29 Д.а. Тойнбі, Дослідження історії. Скорочена версія I-VI томів Д.Ч.Сомервелла, пер. з англ. 
в.шовкун, т. 1, Київ 1995, c. 109.
30 A. Кузнєцов, op. cit., c. 193.
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військово-політичні трансформації: українську національно-демократичну 
революцію 1917–1922 років, Другу світову війну 1939–1945 рр. та здобут-
тя Україною політичної самостійності в 1991 році. Український національ-
ний рух у період розпаду австро-Угорської та російської імперій спробу-
вав вибороти незалежність, проте зазнав поразки внаслідок військового та  
геополітичного тиску радянської росії, Польщі та румунії. Друга світова  
війна призвела до тимчасової активізації українського визвольного руху 
у формі інтегрального націоналізму. радянське ідеологічне та політичне 
домінування на території України 1921–1991 рр. призвело до ствердження 
норм і правил східної колективістської цивілізації у формі тоталітарного  
інтернаціонального соціалізму.

Процеси Перебудови (1985–1991 рр.) розхитали державну структуру, 
економічне життя та цивілізаційну стабільність срср. народи соціалістич-
ної держави дедалі більше заявляли про самостійний шлях розвитку, який не  
збігався з консервативною позицією владного центру та обережними  
діями президента радянського союзу м. горбачова. У 1991 р. Україна  
здобула державну незалежність й отримала шанс на переорієнтацію на західні 
цивілізаційні стандарти. цивілізаційний результат вищезгаданих подій 
полягає у поступовому наближенні України до системи цінностей західної 
цивілізації, найголовнішими елементами якої є індивідуалізм, демократичний 
устрій та товарно-ринкова ліберальна економіка. Україна є органічною 
частиною світового співтовариства, яке існує у формі цивілізаційних спільнот. 
Такі спільноти не є ізольованими й розвиваються лінійно. складно говорити 
про прогресивність або регресивність загальних закономірностей світового 
лінійного розвитку, адже прогрес в одній цивілізації часто пов'язаний із 
регресивними явищами в іншій соціокультурній спільноті.

Подальші дослідження української історії в напрямку цивілізаційних 
студій можуть бути спрямовані на вивчення соціокультурних процесів 
України в ххі столітті. це питання потребує глибокого дослідження внаслідок 
необхідності подальшого з'ясування сутності процесів глобалізації, науково-
технологічного розвитку та геополітичних конфліктів новітнього часу. 
важливо ввести до наукового обігу аналіз цивілізаційного геостратегічного 
положення та перспектив України та спробувати побудувати прогностичну 
програму на основі таких досліджень. цивіліологія дозволяє ученим 
ґрунтовно проаналізувати та з'ясувати закономірності розвитку сучасного 
світу, невід'ємною частиною якого є українське суспільство.
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Українська історія ХХ століття в контексті лінеарної типології 
цивілізаційного розвитку (військово-історичні аспекти проблеми)

Анотація: стаття присвячена дослідженню військово-політичного аспекту 
історії України в хх столітті. Події минулого були досліджені з погляду 
цивілізаційної динаміки. Джерелами статті є наукові праці з історії та 
філософії. автор проаналізував цивілізаційні трансформації українського 
суспільства впродовж 1901–2000 рр. у контексті військово-політичного 
розвитку. військові формування українського народу відображали ментальні 
та соціокультурні зміни вищезгаданого періоду та вплив глобальних 
економічних і політичних процесів. цивілізаційні студії в поєднанні  
з військовою історією сприяють глибокому розумінню логіки історичного 
процесу.
Ключові слова: цивілізація, цивілізаційні студії, західно-християнський 
світ, східно-християнський світ, Україна, лінійний розвиток.
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Ukrainian history in XXth century in the context of the linear’s typology 
civilization development (military and historical aspects of the problem)

Summary: The article deals with the research of the military and political aspect of 
Ukrainian history during twentieth century. The past events have been researched 
in the context of the civilization dynamics. The sources of the article are scientific 
works in History and Philosophy. The author has analyzed the civilization 
transformations of Ukrainian society during 1901-2000 years in the context of the 
military and historical development. The Ukrainian people’s military formations 
reflected mental, social and cultural changes at that time and an influence of the global  
economic and political processes. Civilization studies and military history  
stimulate the serious understanding of the historical process logic. 
Keywords: civilization, civilization studies, western Christian world, Eastern 
Christian world, Ukraine, the linear development.
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Ukraińska historia XX wieku w kontekście linearnej typologii rozwoju 
cywilizacyjnego (aspekt wojskowo-historyczny)

Streszczenie: Artykuł przedstawia badania wojskowego i politycznego aspektu 
historii Ukrainy w XX wieku. wydarzenia z przeszłości analizowane były 
pod względem dynamiki przemian cywilizacyjnych. Źródłami pracy były 
dzieła naukowe z historii i filozofii. Autor dokonał analizy cywilizacyjnej 
transformacji społeczeństwa ukraińskiego w latach 1901–2000 w kontekście 
rozwoju wojskowego i politycznego. wojskowy aspekt formowania narodu 
ukraińskiego odzwierciedla psychiczne i społeczno-kulturowe zmiany zaszłe  
w wyżej wymienionym terminie oraz wpływ globalnych procesów gospodarczych 
i politycznych. Badania cywilizacji, w połączeniu z historią wojskowości 
przyczynić się mogą do zrozumienia logiki procesu historycznego.
Słowa kluczowe: cywilizacja, studia cywilizacji, świat zachodnio-chrześcijański, 
świat wschodio-chrześcijański, Ukraina, rozwój liniowy.
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