
індивідуума, позбавленого офіційних посад: з «суб'єкта» він перетворюється 
в «громадянина».

В статье анализируются политические и культурные аспекты 
социального конфликта

Ключевые слова: государство, политика, социальный конфликт

The article analyzes the political and cultural aspects of social conflict
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ТОТАЛІТАРИЗМ В ІСТОРІЇ ЄВРОПИ ХХ СТ

У  статті  розглядається  вплив  тоталітарного  режиму  в  розвитку  
Європи двадцятого сторіччя.

Ключові слова: тоталітарний режим, держава

Деспотія,  вождізм,  тиранія…..  тоталітаризм.  Ці  категорії,  які 
характеризують  відношення  суспільства  до  влади,  часто  сприймаються  як 
синоніми. Але тоталітаризм – явлення особливого роду,яке проявилося лише 
в сучасній історії.  Тоталітаризм – феноменальне явлення ХХ століття.  Але 
його корні йдуть у глибину століть. Ідеї Платона відносно державного устрою 
багато  сучасних  філософів  характеризують  як  тоталітарні.  Тоталітаризм 
з’явився  і  залишив  великий  слід  в  історії  сучасної  цивілізації,  яка  в  силу 
об’єктивних  причин  не  предросподілена  до  породження  недемократичних 
суспільно-політичних систем. Політичний режим, при якому влада повністю 
контролює життя суспільства, являє собою об’єкт пристального вивчення. А 
виводи  за  різноманітними  аспектами  цієї  проблеми  є  іноді  діаметрально 
протилежними. 

У 20-30-і роки в групі держав - СРСР, Німеччини, Італії, потім Іспанії, 
ряді  країн  Східної  Європи (а  згодом і  Азії)  -  склалися  політичні  режими, 
обіцяючи побудувати новий світ, привести народи до процвітання і достатку, 
алеобрушили  на  них  терор  і  репресії,  втягли  світ  низку  кривавих 
війн.Тоталітарний режим характеризується абсолютним контролем держави 
над  усіма  областями  людського  життя,  повним  підпорядкуванням  людини 
політичної влади і пануючої ідеології.

У кожній з країн, в яких виникав і розвивався політичний тоталітарний 
режим, він мав свої особливості. Разом з тим є спільні риси, які характерні 
для всіх форм тоталітаризму і відбивають його сутність:
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1. Висока концентрація влади, гіпертрофія апарату влади, її проникнення 
в усі пори життя суспільства. 

2. Для тоталітарних режимів характерна однопартійність. 
3. Ідеологія усього життя суспільства. 
4.  Тоталітаризм  характеризується  монополією  влади  на  інформацію, 

повним контролем за засобами масової інформації. 
5. Існування відпрацьованої системи загального контролю за поведінкою 

людей, системи насильства. 
6.  Як загальне для тоталітарних режимів слід відзначити те,  що вони 

функціонують у відповідності з принципом - «заборонено все, крім того, що 
наказано владою.» 

Режими, що отримали назву тоталітарні, поступово зійшли зі сцени. Для 
того,  щоб  людство  могло  позбутися  такого  спадщини  минулого,  як 
тоталітаризм,  необхідно  розбиратися  в  сутності  цього  явища,  знати,  що 
призводить до масового паралічу свідомості і які можуть бути його наслідки. 
Тільки так суспільство навчиться не повторювати своїх помилок.

Діяльність  тоталітарних  режимів  переконливо  підтверджує,  що 
історичні  альтернативи  істинної  демократії  у  сучасному  світі  не  існує,  та 
потрібно  цінувати  будь-якою  можливістю  забезпечити  демократичний 
розвиток своєї держави, розвивати і примножувати загальнолюдські цінності 
в інтересах забезпечення гідного життя співгромадян.

В  статье  рассматривается  влияние  тоталитарного  режима  в  
развитии Европы двадцатого столетия

Ключевые слова: тоталитарный режим, государство

The article examines the influence of the totalitarian mode in the 
development of twentieth-century Europe

Key words: totalitarian mode, state
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