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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Історія першої половини двадцятого століття 

пов’язана не лише зі світовими війнами, які забрали мільйони людей. Вона 

включає й інші не менш жахливі події. Це репресії, етнічні чистки, примусові 

переселення народів та інші злочини, що можна кваліфікувати як геноциди, 

тобто найтяжчі злочини проти людства. Частина з яких пов’язана з особами 

Сталіна та Гітлера.  

Геноцид є найтяжчим міжнародним злочином, що тягне за собою 

міжнародно-правову відповідальність як держав, так і винних у скоєнні цього 

злочину осіб. Дане положення визнане всіма державами світу і є нормою 

загального міжнародного права. 

Проблема поняття геноцид, а також його інтерпретація у конкретних 

ситуаціях залишається актуальною і досі. Адже немає єдиної точки зору 

щодо визначення цього терміну та кваліфікації того чи іншого злочину як 

геноцид. Тому важливо глибше дослідити та проаналізувати явище геноциду 

та конкретні його прояви. Що дасть можливість визначити причини та 

наслідки таких дій і запобігти їх прояву у майбутньому. До того ж, попри 

масштабність жахливих подій, які відбувалися в українському суспільстві у 

ХХ столітті, у нашій державі й сьогодні відчувається брак колективної 

пам’яті про ці трагічні сторінки історії. Тому, щоб сформувати почуття 

спільності історичної долі українців і інших національних меншин України, 

зокрема кримських татар, необхідно консолідувати суспільство прикладами 

геноцидів. 

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є аналіз 

різних інтерпретацій явища геноциду та висвітлення його проявів у першій 

половині ХІХ століття.  

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- на основі вивчення наукових праць проаналізувати стан розробки теми 

у  історіографії, відстежити появу нової наукової інформації в працях 

істориків, а також дослідити джерела; 



- проаналізувати геноцид як явище, його наукові інтерпретації, дефініції 

та розкрити методологічні засади дослідження; 

- висвітлити етнічні чистки в Європі у першій половині ХІХ століття, а 

саме геноцид вірмен і голокост європейських євреїв; 

- дослідити прояви геноциду в СРСР: репресії в Україні у 1930 – 1940-х 

рр. та примусові переселення народів СРСР; 

-  сформулювати висновки, які витікають з аналізу окремо названих 

проблем й усієї теми в цілому. 

Об’єкт і предмет дослідження відповідають його меті та завданням. 

Об’єктом дослідження є геноцид як суспільно-політичне явище.  

Предметом дослідження – зміст поняття геноциду та факти його 

конкретних проявів у першій половині ХХ століття. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють першу половину ХХ 

століття. Для більш поглибленого розкриття теми, вивчення окремих проявів 

геноциду та його суті виносяться за рамки вказаної хронології. 

Територіальними межами дослідження є територія Європи, колишніх 

Османської імперії та СРСР.  

Методи дослідження. Дипломну роботу виконано на засадах 

комплексного підходу до застосування наукових методів. Зокрема, 

використання логіко-семантичного підходу дало змогу проаналізувати базові 

елементи понятійно-категоріального апарату проблеми, що розглядалася. 

Застосування методу порівняння за найбільш важливими, суттєвими 

ознаками дозволило відмежувати геноцид від суміжних понять. На цій основі 

було виділено характерні ознаки геноциду. Порівняльний аналіз також 

зорієнтував на розкриття спільних та відмінних рис прояву геноциду у різних 

країнах, за різних конкретно-історичних умов та політичних обставин. 

Історичний метод надав змогу дослідити генезис геноциду. Метод 

системного аналізу дозволив розглянути геноцид в якості цілісного об’єкту. 

За допомогою структурно-функціонального методу в об’єкті дослідження 



виокремлено складові, з’ясовано особливості їх функціонування та зв’язки 

між ними.  

Методологічна основа дослідження визначена характером теми та 

його метою. Вирішенню дослідницьких завдань сприяло поєднання 

загальнонаукових, спеціальних підходів і принципів та емпіричних методів 

аналізу. Історичний підхід використано для аналізу етапів реалізації 

геноцидної політики. Застосування системного і структурно-

функціонального методів дало змогу проаналізувати конкретні механізми 

планування та проведення депортаційних операцій, визначити роль 

відповідних політичних інституцій у реалізації різного роду репресивних 

заходів. 

Практичне значення одержаних результатів 

Систематизовані в дослідженні матеріали можуть бути використані при: 

 написанні узагальнюючих праць, спеціальних досліджень з 

історії Першої та Другої світових воєн, геноциду вірмен, українців, 

голокосту;  

  при підготовці до лекцій у школах, науково-методичних 

посібників з історії геноциду ХХ ст.; 

  зібрані й проаналізовані історичні відомості можуть слугувати 

основою для проведення культурно-просвітницької роботи серед учнів 

школи, виховання міжетнічної толерантності.  

Апробація результатів дослідження  здійснена на VІ Міжнародній 

Волинській історико-краєзнавчій конференції (студентська секція), яка 

відбулася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на 

у публікації «Геноцид як явище // Матеріали VІ Волинської Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої конференції (студентська секція) історичного 

факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, 15 

листопада 2013 року: збірник студентських наукових праць. – Житомир. – 

2013. – С. 203 – 204». 



Структура роботи зумовлена її метою та науковими завданнями. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів (шести підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (78). Обсяг основного тексту 

магістерської роботи 70 сторінок. 

  



ВИСНОВКИ 

 

Проблематика геноциду має досить широку історіографію, як в Україні, 

так і за її межами, але особливо активно дану тему почали досліджуватися 

після Другої Світової війни, а в Україні з проголошенням її незалежності. Є 

досить велике коло джерел. Та, незважаючи на це, багато аспектів є 

суперечливими і потребують подальшого вивчення. Аналіз праць, як 

очевидців тих подій, так і сучасних дослідників, які є досить цінним 

матеріалом з питань мого дослідження, дали можливість розкрити поставлені 

в дослідженні проблеми, уникнути однобічної оцінки жахливих подій першої 

половини ХХ століття, зробити відповідні висновки і узагальнення. 

  Геноцид трактується міжнародним правом як найтяжчий злочин 

проти людства.  Його поняття надалі залишається глибоко дискусійним, 

зануреним у суспільні, юридичні, геополітичні дебати. Ухвалена у 1948 р. 

Генеральною Асамблеєю ООН Конвенція визначила сутність геноциду як 

«дії, здійснювані з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь 

національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку». Дехто із сучасних 

вчених трактують жертвами такого виду злочину політичні та соціальні 

групи. На сьогодні можна нарахувати десятки наукових визначень геноциду, 

які представляють геноцид у ширшому і вужчому розумінні, деякі історики 

взагалі геноцидом називають лише голокост. Тому питання геноциду як 

явища й досі потребує наукового вивчення і переосмислення, адже 

визначення даного поняття, закріпленого в Конвенції ООН 1948 року, є, на 

нашу думку, багато в чому суб’єктивним і недостатньо сформульованим, 

зважаючи на історичні обставини. До того ж, навіть відштовхуючись від 

правового визначення геноциду, багато фахівців не можуть дійти згоди щодо 

означення тих, чи інших подій злочином геноциду, адже їх можна трактувати 

по різному. Окремі держави приймають власні закони про геноцид, виходячи 

з національних інтересів. 



В міжнародній практиці цей термін застосовується доволі нечасто: на 

сьогодні геноцидом визнають знищення 1915 – 1916 рр. на теренах 

Оттоманської імперії майже півмільйона вірмен, події, які відбувались в 

окупованій нацистами Європі (геноцид євреїв і циган), колишній Югославії 

(геноцид хорватів і мусульман) і Руанді (геноцид тутсі). А щодо визнання 

геноцидом інших злочинів, зокрема голодомору в Радянській Україні 1932-

1933 року, немає єдиної точки зору. 

У першій половині ХХ століття відбувся ряд злочинів геноциду як на 

теренах Європи, так і на теренах колишнього СРСР. Це геноцид вірмен в 

Османській імперії, голокост європейських євреїв, голодомор, примусові 

переселення народів. 

Геноцид вірмен був запланований і здійснений Оттоманською імперією 

у 1915 – 1916 рр. В результаті геноциду було припинено більш ніж 2500-

річну присутність вірменського народу на своїй історичній батьківщині. 

Здійснений у Туреччині геноцид вірмен завдав величезної шкоди духовній і 

матеріальній культурі вірменського народу. У 1915 – 1916 і наступні роки 

були знищені тисячі вірменських рукописів, що зберігалися у вірменських 

монастирях, зруйновані сотні історичних та архітектурних пам'яток, 

спаплюжені святині народу. Руйнування історико-архітектурних пам'яток на 

території Туреччини, привласнення багатьох цінностей культури 

вірменського народу триває по теперішній час. Пережита вірменським 

народом трагедія позначилася на всіх сторонах життя і суспільної поведінки 

вірменського народу, міцно осіла в його історичній пам'яті. Факт геноциду 

вірмен визнаний основними міжнародними державами.  Рада Музею 

Голокосту Сполучених Штатів, як незалежна федеральне агентство, 30 квітня 

1981 одноголосно прийняла рішення включити матеріали щодо геноциду 

вірмен в матеріали Музею. Але при цьому геноцид вірмен заперечується 

ініціатором, тобто Туреччиною. Наслідки конфлікту зберігаються до 

теперішнього часу, і на даному етапі є невирішеним питання про 

транспортно-комунікаційну блокаду Вірменії.  



Голокостом називають геноцид єврейського народу під час Другої 

світової війни. Коли у 1933 р. націонал-соціалісти прийшли до влади, 

німецькі євреї одразу зіткнулися з дискримінацією та насиллям. Нацисти 

вбачали у євреях загрозу для німецької і світової культури, вони боролися з 

ними як зі злом. Але вороже ставлення, ненависть до євреїв зародилася ще в 

ранньому середньовічні, а наприкінці ХІХ століття загострились. Тому 

дискримінаційна політика щодо євреїв не є витвором гітлерівців, вони лише 

розвинули ці ідеї, але не в бачених до того часу масштабах і здійснили 

найбільший злочин проти людства – геноцид євреїв (голокост), який у своїх 

цілях і масштабах перевершив усі злочини здійснені людством до нього і 

після. Адже його метою було повне винищення єврейської нації як такої. І 

якщо під час геноциду вірмен чи голодомору в Україні можна було хоч якось 

врятуватись чи вижити, то єврей у таборі смерті був приречений.   

До кінця війни було винищено 6 000 000 єврейських чоловіків, жінок та 

дітей. Слово «голокост» що означає жертвоприношення. Іноді вживається ще 

єврейське слово «Шоа», що на івриті означає «руйнівний ураган». Після 

війни деякі євреї намагалися побудувати нове життя у країні, де мешкали до 

трагедії. Інші залишили Європу і емігрували до США чи Палестини. 

Є теми,  які довгий час замовчувались,  навіть старанно приховувались. 

Такою є тема Голодомору. Сьогодні не визнавати голодомор неможливо. 

Станом на 2011 рік він офіційно визнаний геноцидом українського народу в 

23 країнах. 

Таким чином голодомор 1932 – 1933 рр. є геноцидом українського 

народу. Адже голод був штучно організований. Доказами цього є такі факти, 

що у той час як українські села вимирали від голоду, сталінський режим 

організовував постійне вивезення зерна з голодуючих районів, вилучення 

продуктів харчування та, навіть, жорен і м’ясорубок з метою недопущення 

помолу в селянських господарствах, селянам заборонялося виїжджати із сіл. 

Водночас, коли селяни не мали крихти хліба, у країні на повну 

функціонували спиртові заводи на зерновій сировині. До того ж, відбувався 



постійний терор щодо селянства в 1929 – 1933 рр.: розстріли, масові 

ув’язнення, депортації, фізичне насилля. А влада натомість ретельно 

приховувала події Голодомору. Разом  з  тим,  треба  зауважити,  що  в  

Україні,  як  і  за  її межами  не  досягнуто  згоди стосовно подій, означених 

як «голодомор». 

Стосовно  кваліфікації голодомору  як  акту  геноциду  історики  

висловлюють  певний спектр альтернативних  думок:  від того,  що  не  

можна  кваліфікувати  геноцидом події, що  сталися до укладення 

міжнародного документу  про  геноцид  (1948 р.) до того,  що  оскільки  від  

голоду  помирали  не  лише  в  Україні,  то  нема  доказів про акцію,  

направлену саме проти українців. Але ніхто із сумлінних учених і  політиків  

не  заперечує той  факт,  що  голодомор в Україні  був  і були жертви.  

Ще одним злочином сталінського режиму є примусові переселення 

народів СРСР. Загалом у роки Другої світової війни радянський режим 

депортував представників 61 народу. Сім народів (німці, карачаївці, чеченці, 

інгуші, балкарці, калмики, кримські татари) були депортовані повністю. Ці 

народи примусово переселили за етнічною ознакою, без уваги на особисту 

вину окремих людей. Найбільших демографічних втрат зазнали карачаївці, 

серед яких у перші роки депортації померло понад 48 % усіх виселених. 

Згідно із радянськими офіційними даними, тільки до осені 1948 року померло 

майже 20 % осіб, депортованих із Криму. Представники депортованих 

народів зазнали важких культурних втрат. Нерідко розселення депортованих 

народів серед представників інших народів, особливо, малих етносів, мало 

руйнівне значення для розвитку їхньої мови, культури та освіти. 

Таким чином, геноциди першої половини ХХ століття наклали важкий 

відбиток на подальшу долю народів, щодо яких проводилися геноцидні дії. 

Був втрачений генофонд багатьох націй, змінена географія їх проживання, 

знищені культурні надбання. Зокрема, останні події в Україні показали 

наслідки загибелі мільйонів українських селян під час голодомору, замість 

яких на територію України була переселена велика кількість росіян і 



білорусів, що змінило етнічний склад українських земель. Це ж стосується 

Кримського півострова. Тобто, геноциди призводять не лише до чисельних 

втрат населення певної групи, а й несуть за собою її величезні культурні 

втрати й згубно впливають на подальшу долю, що яскраво можна 

прослідкувати на прикладі українського і вірменського народів.   
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