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1.Лютнева революція в Росії. Жовтневі події в Петрограді. 

Перша  світова  війна  стала суворим  випробуванням для Росії.  На початок 1917 р. стан 

економіки, політична ситуація, що склалася в країні, зростання соціального напруження, посилення 

невдоволення, що охопило і ліберальну громадськість, і армію, і переважну частину трудящих, 

свідчили про виникнення революційної ситуації. Загалом було мобілізовано 15 млн. осіб (13 млн. - 

селяни), у Петрограді у лютому 1917 р. запасів хліба залишилось на 10  – 12 днів, підвищення 

податків, збільшення тривалості робочого дня на виробництві загрожували фізичному виживанню 

населення. 

Причинами розгортання революції в Росії були: 

- падіння авторитету царизму, невдачі у внутрішній та зовнішній політиці; 

- протиріччя між відсталою надбудовою та прагненням економічно сильної буржуазії захопити 

владу; 

- протиріччя між працею і капіталом; 

- невирішеність аграрного питання; 

- невирішеність національного питання. 

Завдання революції в Росії: 

- ліквідація самодержавної форми правління і перехід до парламентської 

демократії; 

- створення умов для вільного розвитку ринкової системи на селі;  

- демократизація суспільно-політичного життя країни; 

- гарантія захисту соціальних прав трудящих; 

- забезпечення вільного розвитку націй. 

Основні етапи російської революції:  

- 23 лютого (3 березня 1917 р.) - буржуазно – демократична революція; - -- березень - 

липень 1917 р. - двовладдя;  

- липень - жовтень 1917 р. - революційна криза; 

- жовтень 1917 р. – червень 1918 р. – встановлення диктатури більшовиків; 

- червень 1918р. - березень 1921 р. - громадянська війна. 

23 лютого 1917 р. – страйк робітників Путилівського заводу, викликаний нестачею 

продовольства. 25 – 26 лютого 1917 р. – страйк перетворився на загальний, висунення політичних 

вимог «Геть царат!», «Геть самодержавство!». 

2 березня 1917 р. Микола II Романов зрікся престолу. 

2 березня 1917 року у ранкових газетах було опубліковано «Звернення до громадян і 

товаришів», у якому проголошувалось утворення Тимчасового революційного уряду, друкувалися 



список його складу і програма дій уряду, яка передбачала: 

- повну і термінову амністію; 

- політичні права і свободи для всіх громадян і військовозобов'язаних;  

- відміну всіх станових і національних обмежень; 

- роботу з організації та проведення прямих рівних, таємних, загальних виборів до Установчих Зборів; 

- проведення виборів до органів місцевого самоврядування;  

- заборону виведення із столиці військових частин, що брали участь у революційних подіях. 

До складу Тимчасового Уряду ввійшли Львов, Мілюков, Терещенко, Бубліков, Коновалов, 

Шингарьов, Гучков, Годнєв, Манілов. 

Зречення Михайла Романова трону і проголошення Маніфесту про передачу всієї повноти 

влади Тимчасовому уряду завершили події, відомі як Лютнева революція в Росії, відбувся перехід 

від самодержавного правління до диктатури Тимчасового уряду. В країні встановилось 

двовладдя. Претенденти на владу – Тимчасовий уряд і Ради робітничих і солдатських 

депутатів. 

19 квітня 1917 р. газети опублікували ноту міністра закордонних справ Мілюкова урядам 

країни Антанти, в якій йшлося про готовність Росії брати участь у війні до переможного кінця. 

Саме в ці дні соціалістичні партії організували маніфестації, присвячені Першотравневому святу 

солідарності трудящих, які переросли у маніфестації протесту проти політики продовження війни. 

Маніфестанти висунули вимогу відставки Мілюкова та Гучкова. Виникла урядова криза. Було 

сформовано коаліційний уряд з представників буржуазних та соціалістичних партій. Урядову кризу 

було ліквідовано шляхом компромісу між представниками буржуазних та соціалістичних партій. 

18 червня 1917 р. на фронті російська армія розпочала невдалий наступ, в результаті 

загинуло 60 тис. осіб. В умовах загального обурення 3 – 5 липня у Петрограді сталися сутички між 

урядовими військами та маніфестантами під гаслом «Вся влада Радам!». З Кронштадта більшовики 

привели 10 тис. моряків. В результаті зіткнень 50  осіб загинуло, 650 осіб отримали поранення. 

Відповідальність за кровопролиття Тимчасовий уряд поклав на більшовиків. 

Соціально-політична криза продовжувала поглиблюватись. Кожного дня газети 

повідомляли про: 

- зростання анархії та насильства у країні; 

- самочинне захоплення землі селянами; 

- зростання кількості робітничих виступів; 

- вимоги надання автономії України, незалежності Фінляндії, Польщі;  

- радикалізацію армії, катастрофічний спад виробництва, зростання цін на продукти першої 

необхідності та широкого вжитку; 

- посилення впливу на широкі верстви населення більшовицької партії, яка на своєму ІV з'їзді 

проголосила курс на збройне захоплення влади. 

Управління державою було паралізоване. Дедалі більше представників промислово-

фінансових кіл, дворянства, офіцерів, ліберальної інтелігенції схилялося до думки про необхідність 

наведення в країні порядку, встановлення влади «сильної руки». Керенському не вдалося згуртувати 

навколо себе різні кола російського суспільства. Корнілов перейшов до рішучих дій - розпочав 

стягувати війська до Петрограда, а 24 серпня віддав наказ генералові Кримову наступати на 

Петроград. Дізнавшись про це, Керенський намагався встановити зв’язок з генералом. 28 серпня 

прем’єр повідомляє членів уряду про зраду генерала Корнілова. Останньому телеграфують рішення 

уряду про зняття його з посади командуючого. На це Корнілов відповів: «Не вважаю можливим 

здати посаду». 27 серпня 1917 р. всі газети опублікували заяву Тимчасового уряду про наступ 

генерала Корнілова на столицю та про введення військового стану в Петрограді. Революція 

опинилася в небезпеці. Внаслідок проведеної роботи вдалося переломити хід подій. Під впливом 

агітації армійські підрозділи почали переходити на сторону захисників Петрограда. Завдяки рішучим 

діям залізничників було зірвано рух поїздів з вірними Корнілову військами. До вечора 30 серпня 

стало зрозумілим, що заколот провалився. 



На хвилі популярності Керенського як «переможця заколоту» і розколу сил коаліції на 

початку вересня утворено уряд у скороченому складі – Директорію (Раду п’яти на чолі з 

Керенським).  

Тим часом у радах провідну роль почали відігравати більшовики. Восени 1917 р. криза в 

Росії поглибилась: закривались підприємства, зростало безробіття, порівняно з довоєнним періодом 

реальна заробітна платня зменшилась вдвічі, зовнішній борг країни становив 16 млрд. золотих 

рублів. На селі селянський рух охопив 90 % повітів європейської частини Росії. У кризових умовах 

значно активізувались більшовики, їхнім ідеалом і кінцевою метою була світова комуністична 

революція. За теорією К.Маркса, така революція могла перемогти лише одночасно в більшості країн 

світу. В роки Першої світової війни В.Ленін скоригував ідею К.Маркса – така революція може 

спочатку перемогти в одній країні, а потім поширитись на весь інший світ. Переховуючись від 

Тимчасового уряду, В.Ленін надсилав листи із закликом готуватись до повстання, щоб перетворити 

демократичну революцію на соціалістичну. 

Більшість російських соціалістів, в тому числі і більшовиків, вважали, що Росія через свою 

відсталість не дозріла до соціалізму, тому не погоджувались з В.Леніним щодо збройного повстання. 

Л.Троцький пропонував дочекатись ІІ з’їзду Рад (20 жовтня). В середині вересня відбулось засідання 

ЦК РСДРП(б), на яке В.Ленін надіслав листи «Більшовики повинні взяти владу», «Марксизм і 

повстання». На початку жовтня відбулось друге засідання, на якому прийнято рішення про 

підготовку до повстання і створено спеціальний орган – Політичне бюро (В.Ленін, Л.Троцький, 

Й.Сталін, Л.Каменєв, Г.Зінов’єв). Л.Каменєв та Г.Зінов’єв надрукували у меншовистській газеті 

«Новая жизнь» заяву про незгоду з питанням про повстання. Так Тимчасовий уряд довідався про 

план В.Леніна. У середині жовтня більшовистський ЦК створив Військово-революційний комітет 

(ВРК). 

Протягом 24 – 25 жовтня 1917 р. військові загони ВРК без жодного пострілу зайняли в 

столиці мости, електростанцію, Державний банк, Центральну телефонну станцію, вокзали.  25 

жовтня 1917 р. розпочав роботу ІІ з’їзд Рад робітничих та солдатських депутатів. О 21 год. 40 хв. 

холостий постріл крейсера «Аврора» дав сигнал до наступу частин ВРК на Зимовий палац. Близько 2 

години ночі 26 жовтня Тимчасовий уряд було арештовано. ІІ з’їзд Рад прийняв два важливих 

документи: Декрет про землю та Декрет про мир. 

Перші перетворення радянської влади: 

- Декрет про мир; 

- Декрет про землю; 

- ліквідація Сенату, Синоду, Державної Ради, передача місцевих органів влади Радам;  

- ліквідація станів, урівняння у громадянських правах чоловіків і жінок; 

- відокремлення церкви від держави, школи від церкви; 

- створення репресивних органів влади; 

- реформа армії; 

- 8-годинний робочий день; 

- націоналізація фабрик і заводів, експропріація майна підприємців;  

- робітничий контроль на підприємствах; 

- Декларація прав народів Росії; 

- створення уряду – Ради Народних Комісарів. 

Причини перемоги більшовиків: 

- наростання соціально-економічних проблем; 

- зволікання Тимчасового уряду зі скликанням Установчих зборів;  

- падіння авторитету Тимчасового уряду після корніловського заколоту;  

- суперечності між меншовиками і есерами; 

- обіцянка більшовиків вирішити проблеми суспільного розвитку, гасла «Землю – селянам!», 

«Фабрики - робітникам!», «Мир - народам!». 

27 жовтня 1917 р. – обрано вищі органи державної влади – ВЦВК (більшовики та ліві есери), 

РНК на чолі з В.Леніним. 10 грудня 1917 р. сформовано коаліційний уряд, до якого ввійшли 5 лівих 

есерів. 



Підсумок Жовтневого перевороту та ІІ з’їзду Рад – прихід до влади в Росії партії 

ліворадикального крила соціалістичного табору. 

         У своїй партійній програмі більшовики передбачали після приходу до влади перетворити 

Російську імперію на державу диктатури пролетаріату. І тому з перших днів приходу до влади 

вони розпочали одночасно процес зламу старого державного апарату та створення нового.  

Вищим законодавчим органом влади став Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських 

депутатів, а між з'їздами - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет (ВЦВК). Він 

призначав Раднарком та окремих комісарів, мав право скасувати та змінити декрети, видані 

Раднаркомом. Головним органом виконавчої влади був Раднарком (Рада народних депутатів). 

Одночасно із створенням системи органів влади більшовики розпочали будівництво апарату 

захисту радянського режиму. Поряд з існуючими військово-революційними комітетами та 

Червоною гвардією було створено робітничо-селянську міліцію, Всеросійську надзвичайну комісію 

(ВНК), народні суди та революційні трибунали. 

На початку листопада 1917 р. більшовики перемогли в Москві. На початок 1918 р. радянська 

влада поширювалась лише на Москву, Петроград та близько 400 км навколо цих міст.  

Створення Червоної Армії було проголошено декретом від 15 січня 1918 р. 

У листопаді 1917 р. відбулися вибори до Установчих зборів. Із 715 місць 412 отримали 

представники есерів, 17 - меншовики, 16 - кадети, 87 - представники інших політичних партій, 183 - 

більшовики. У цій ситуації ліві есери та більшовики прийняли рішення про розпуск 

Установчих зборів. 

6 січня 1918 р. червоноармійці не допустили делегатів до залу засідань Установчих 

зборів, які декретом ВЦВК від 6 січня 1918 р. були розпущені.  

У цей період скрізь на національних окраїнах Росії поширився національно-визвольний рух та 

сформувалися нові незалежні держави - УНР, Федеративна Закавказька Республіка, проголошено 

незалежність Польщі, Фінляндії та республік Прибалтики. Однак майже всі вони в різні часи 

припинили своє існування й були підкорені більшовицькому центру.  

 

2.Листопадова революція в Німеччині 1918 р. 

Війна катастрофічно вплинула на економічне становище Німеччини та до краю загострила 

суспільно-політичну ситуацію.  

Наслідки Першої світової війни: 

- великі демографічні втрати; 

- втрата ресурсів, територій; 

- економічна криза; 

- дезорганізація фінансів; 

- дорожнеча, голод; 

- загострення суспільно-політичної ситуації в країні; 

- активізація робітничого руху. 

Основні політичні сили – монархісти, ліберали, соціалісти. 

Соціал-демократичний рух: 

-    праві (соціал-демократична партія Німеччини) – Ф.Еберт, Ф.Шейдеман; 

- центристи (незалежна соціал-демократична партія Німеччини) – К.Каутський, Г.Гаазе; 

-    ліві («Союз Спартака») – Р.Люксембург, К.Лібкнехт. 

Перші дві партії ставили перед собою завдання проведення демократичної революції, 

встановлення в країні республіканської форми правління, затвердження демократичних свобод. 

Осторонь перебувала група «Спартак». Її представники вважали, що Німеччина – «найбільш зріла 

країна для пролетарсько-соціалістичної революції», кінцевою метою якої було б встановлення 

диктатури пролетаріату, як у Росії. 

 



Причини листопадової революції: 

- соціально-економічна; 

- відсутність дієвої влади; 

- національне приниження внаслідок поразки у війні. 

З листопада 1918 р. у Кілі розпочалося повстання моряків і солдатів, з якого почалася 

революція в Німеччині. Повсюдно створювалися робітничі та солдатські Ради. 9 листопада 

відбулося збройне повстання в Берліні. Вільгельм ІІ зрікся престолу. 10 листопада він втік до 

Голландії – Німецька імперія припинила снування. Утворено коаліційний уряд – Раду народних 

уповноважених (РНУ), до якої ввійшли представники СДПН та НСДПН. Очолив уряд правий соціал -

демократ Ф.Еберт. Новий уряд здійснив низку демократичних реформ: скасував військовий стан, 

деякі реакційні закони, проголосив свободу слова, друку, зборів.  Цей уряд закінчив війну, 

підписавши 11 листопада угоду про перемир’я з державами Антанти.  

16-21 грудня 1918 р. відбувся І-й Загальнонімецький з’їзд Рад, що прийняв рішення про 

вибори до Установчих зборів і передачу всієї повноти влади РНУ.   

30 грудня 1918 р. спартаківці вийшли з НСДПН і утворили Комуністичну партію Німеччини 

(КПН), що відкидала мирні засоби боротьби, закликала бойкотувати вибори до Установчих зборів, 

взяла курс на захоплення влади й встановлення диктатури пролетаріату. 

5-6 січня 1919 р. почалося збройне повстання в Берліні, однак вже 8 січня  урядові 

війська придушили його. Лідерів КПН К.Лібкнехта та Р.Люксембург було вбито 15 січня. 19 січня 

відбулися вибори до Установчих (національних) зборів. Буржуазні партії одержали 54,5% голосів, 

соціал-демократи – 45,5%. Було створено коаліційний уряд, який очолив Шейдеман. Президентом 

республіки, що була проголошена, став Еберт. Головними наслідками революції виявилися: 

повалення монархії, проголошення республіки й демократичних свобод. Створювалися сприятливі  

перспективи для демократичного розвитку Німеччини. 

Веймарська республіка – німецька держава в 1919 – 1933 рр., демократична парламентська 

федеративна республіка. За цей період змінився 21 кабінет міністрів, 8 разів переобирався 

рейхстаг, у тому числі 4 рази в 1930 – 1933 рр. 

Веймарські Установчі збори 31 липня 1919 р. прийняли  конституцію Німеччини, що 

набрала чинності 11 серпня 1919 р. Веймарська конституція закріпила зміну  напівабсолютистської 

монархії демократичною парламентською республікою. Значно посиливши централізацію влади, 

Веймарська республіка зберегла федеративну структуру: Німеччина складалася з 15 республік 

(земель) і  3  «вільних міст», що користувалися значною автономією. Конституція проголосила 

демократичні права громадян, свободу слова, друку, зборів, спілок, надала права для діяльності 

різноманітним організаціям.  

3.Політична криза в Австро-Угорщині. 

Угорщина після Першої світової війни: 

- Втратила 1,5 млн. убитими, половину  національного багатства.  

- Втрачено 2/3 території. 

- Економічна криза: падіння обсягів виробництва, розорення сільського господарства, 

розірвання традиційних економічних зв’язків. 

- Значна кількість біженців. 

- Політична криза, спроба встановити радянську владу. 

Революція 1918 р.: 

- 16 жовтня 1918 р. – початок перетворення імперії на союзну державу. 

- Створення Національної ради на чолі з графом М. Карої. 

- 30 жовтня 1918 р. – початок демократичної революції, основна вимога – проведення 

реформ. 



- 16 листопада 1918 р. – проголошення Угорщини республікою, очолив уряд М.Карої. 

Результат реформ уряду Карої – утворення незалежної і суверенної Угорщини. 

Передумови і причини соціалістичної революції: 

- наростання кризи в країні; 

- зростання впливу комуністів на чолі з Б.Куном; 

- вплив революційних подій в СРСР. 

Встановлення комуністичної диктатури: 

- 21 березня 1919 р. – створення Соціалістичної партії Угорщини, де комуністи 

відігравали домінуючу роль; 

- заява СПУ про курс на встановлення диктатури пролетаріату;  

- захоплення найважливіших об’єктів в Будапешті; 

- проголошення Угорської Радянської Республіки. 

        Основні перетворення уряду УРР: 

- Націоналізація банків, підприємств, транспорту. 

- Створення для управління економікою Вищої ради народного господарства, а для 

керівництва галузями – народних комісаріатів. 

- Ліквідація старого державного апарату, передача влади радам. 

- Позбавлення підприємців та чиновників політичних прав. 

- Скасування поміщицького землеволодіння. 

- Створення у примусовому порядку кооперативів на націоналізованих підприємствах.  

- Встановлення 8-годинного робочого дня, підвищення зарплатні робітникам, зниження 

квартплати.  

- Націоналізація шкіл, університетів, лікарень, бібліотек. 

- Запровадження безкоштовної освіти та медичного обслуговування.  

- Орієнтація у зовнішній політиці на Радянську Росію. 

- Формування Червоної армії. 

Падіння комуністичної диктатури 

- Квітень 1919 р. – виступ проти УРР держав Антанти (введення в Угорщину 

французьких військ, румунських і чехословацьких частин); формування М. Хорті для боротьби з 

комуністичною диктатурою армії з колишніх офіцерів угорської королівської армії.  

- 1 серпня 1919 р. – відставка комуністичного уряду під тиском наступаючих румунських 

і чехословацьких військ. 

- 14 листопада 1919 р. – вступ до Будапешта частин угорської армії на чолі з адміралом 

М. Хорті після виводу румунських військ. 

Передумови приходу М. Хорті до влади: 

- Унаслідок парламентських виборів перемогли легітимісти – прихильники реставрації 

монархії Габсбургів. 

- Протести Антанти і держав, що утворилися після розпаду Австро-Угорщини. 

Встановлення режиму: 

- Січень 1920 р. – проголошення парламентом М. Хорті регентом держави з широкими 

повноваженнями. 

- Встановлення режиму М. Хорті, який мав авторитарний та диктаторський характер.  

 

Домашнє завдання: 

Визначити спільні риси революційних подій в Росії, Німеччині, Угорщині (письмово в 

зошитах).  


