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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. 17 березня 1861 р. з проголошенням 

сардинського короля Віктора Еммануїла ІІ главою Королівства Італія завершився 

перший етап об’єднання Апеннінського півострова в єдину національну державу. 

Після цього перед керівництвом країни постало складне завдання консолідації 

новоствореної держави і формування спільної італійської ідентичності. Італійці, які 

протягом століть жили у різних державах і визначалися сталою локальною 

самосвідомістю, мали відчути свою єдність, прийняти і підтримати нову державу.  

В українській історіографії комплексне наукове дослідження державної 

політики, спрямованої на консолідацію Королівства Італія після об’єднання, 

відсутнє. Потребує також перегляду і звільнення від ідеологічних оцінок часів 

СРСР висвітлення окремих процесів цього періоду в навчальній літературі.  

Досвід молодої італійської держави у формуванні національної ідентичності є 

корисним для України, яка після трьох століть русифікації та позбавлення 

українців державності змушена протидіяти аналогічним викликам.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Актуальні проблеми 

нової та новітньої історії зарубіжних країн», затвердженої Протоколом №7 кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 18.02.2018 (державний 

реєстраційний номер 16К Ф046-03). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі широкої 

джерельної бази й усебічного системного аналізу висвітлити формування і 

реалізацію державної політики в Королівстві Італія, спрямованої на консолідацію 

національної держави та італійської нації.  

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження: 

- з’ясувати стан наукової розробки проблеми; 

- систематизувати й охарактеризувати джерельну базу дослідження; 

- окреслити комплекс ключових завдань і проблем державного будівництва, 

що постали перед керівництвом країни після утворення Королівства Італія; 

- висвітлити формування органів влади і адміністративно-територіальної 

системи Королівства; 

- охарактеризувати причини виникнення «проблеми Півдня» і підходи до її 

урегулювання; 

- висвітлити «Римське питання», пов’язане із завершенням процесу об’єднання 

країни; 

- здійснити порівняльний аналіз економічної політики урядів «історично 

правої» й «історично лівої» у контексті вирішення завдання національної 

консолідації Королівства Італія; 

- охарактеризувати ключові реформи у політичній, освітній і військовій 

сферах, спрямовані на формування спільної національної ідентичності італійців; 

- висвітлити і порівняти зовнішню політику урядів «історично правої» та 

«історично лівої»; 

- оцінити ефективність державної політики національної консолідації 

Королівства Італія у 1861-1896 рр. 
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Об’єктом дослідження є процес зміцнення державності і формування 

національної ідентичності у Королівстві Італія у перші десятиліття після 

об'єднання. 

Предметом дослідження є формування і реалізація державної політики у 

Королівстві Італія, спрямованої на зміцнення національної державності                          

у 1861-1896 рр.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1861 – 1896 рр. Нижньою 

хронологічною межею визначено рік офіційного створення Королівства Італія як 

єдиної національної держави, верхньою – відставка Ф. Кріспі з посади Голови Ради 

міністрів після катастрофічної поразки італійської армії у битві при Адуа в 

Абіссінії. Вона завершила еру урядування країною «історично правими» й 

«історично лівими» урядами (1861-1896 рр.), протягом якої були здійснені основні 

заходи, спрямовані на консолідацію держави в адміністративній, економічній, 

соціально-політичній і культурній сферах.  

Географічні межі дослідження охоплюють територію Королівства Італія у 

його кордонах, що формувалися протягом 1861-1896 рр.  

Методологія дослідження обумовлена його предметом і завданнями. Вона 

основана на системному підході, принципах логічності, історизму, наукової 

неупередженості, плюралізму та комплексі спеціальних і загальнонаукових 

методів. До першої групи належать методи історичної періодизації, історико-

системний, історико-порівняльний, історико-генетичний, проблемно-

хронологічний, критики джерел. До другої групи – аналіз, синтез, методи дедукції 

та індукції, аналогії і порівняння. Поєднання цих принципів і методів дозволило 

комплексно дослідити процес формування і реалізації державної політики в 

Королівстві Італія, спрямованої на консолідацію італійської національної держави, 

забезпечило аналітичний характер дослідження, визначило його структуру і 

логічне викладення результатів. 

Наукова новизна дослідження полягає у постановці та розробці актуальної 

теми, яка не була предметом спеціального дослідження. 

Вперше: 

- у вітчизняній історіографії здійснено комплексне дослідження проблеми 

формування і реалізації державної політики, спрямованої на національну 

консолідацію Королівства Італія (1861-1896 рр.) на широкому тлі історичних подій 

середини – кінця ХІХ століття; 

- визначено ключові завдання і проблеми державного будівництва після 

утворення Королівства Італія; 

- з’ясовано основні інструменти, що використовувалися у державній політиці 

Королівства Італія з метою національної консолідації; 

- висвітлено соціально-економічні реформи, здійснені першими урядами 

Королівства для зміцнення і розвитку об’єднаної держави; 

- досліджено феномен брігантаджжо, тобто поширення на території південних 

провінцій Королівства у період 1861-1870 рр. масових акцій непокори місцевого 

населення та запропоновано розглядати його як такий, що мав ознаки 

громадянського конфлікту, а не тільки уявляв собою соціальний бандитизм; 
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- охарактеризовано зовнішню політику Королівства Італія у перші 35 років 

після його створення, спрямовану на завершення процесу об’єднання і зміцнення 

держави; 

- запропоновано нову періодизацію подій, що мали місце в Королівстві Італія 

після об’єднання – період правління «історичної правої» (1861-1876 рр.), період 

правління «історичної лівої» (1876-1896 рр.) та «криза кінця століття»                          

(1896-1900 рр.) замість наступної, характерної для радянської історіографії: період 

правління «історичної правої» (1861-1876 рр.), період правління «історичної лівої» 

(1876-1887 рр.) та «криваве» десятиліття (1890-1900 рр.); 

- залучено до наукового обігу і проаналізовано великий масив нових 

історичних джерел і наукових досліджень західної, насамперед італійської 

історіографії.   

Удосконалено: 

- вивчення питання про вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на процеси 

державотворення і національної консолідації Королівства Італія у перші 

десятиліття після об’єднання. 

Отримали подальший розвиток:   

- дослідження процесу становлення Королівства Італія; 

- вивчення впливу Римо-католицької церкви на розвиток держави у перші 

десятиліття після об’єднання; 

- аналіз експансіоністської політики Королівства Італія та її вплив на процеси 

консолідації нації.  

Практичне значення отриманих у дисертації результатів. Фактичний 

матеріал, окремі положення та висновки дисертаційного дослідження суттєво 

розширюють і поглиблюють знання про державну політику, спрямовану на 

зміцнення національної державності у перші десятиліття після об’єднання 

Королівства Італія, формують основу для подальших наукових пошуків з цієї 

проблематики, для удосконалення підручників і навчальних курсів з історії Італії й 

всесвітньої історії у вищих навчальних закладах.  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, викладені 

у дисертації, отримані авторкою самостійно. Усі публікації за темою 

дисертаційного дослідження виконані нею одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження були представлені на п’яти конференціях: «Зовнішня політика і 

дипломатія: український і світовий досвід» (Київ, грудень 2015 р.), «Пріоритетні 

напрями розвитку суспільних наук в 21 столітті» (Херсон, березень 2018 р.), 

«Шевченківська весна-2018», секція «Історія» (Київ, березень 2018 р.), наукова 

конференція молодих учених «Актуальні проблеми історії і філософії у 

дослідженнях молодих учених» (Київ, травень 2018 р.), «Сучасні тенденції в 

історії, соціології, політології та філософії» (Львів, вересень 2018 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 10 наукових працях, 

зокрема в 6 статтях, що опубліковані у фахових виданнях (з них 5 – у вітчизняних і 

1 – у зарубіжному), 4 матеріалах наукових конференцій. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Наукова 

праця складається зі вступу, п’ятьох розділів, поділених на 12 параграфів, 
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висновків, списку використаних джерел і літератури (244 позиції на 24 сторінках) 

та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок машинописного 

тексту, з них основна частина тексту – 176 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його об’єкт, предмет, мету, завдання, хронологічні і географічні межі, 

методологію, висвітлено наукову новизну і практичне значення дисертації, 

наведено відомості про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

розглянуто стан наукової розробки проблеми та окреслено загальну характеристику 

використаних джерел. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» проаналізовано праці, 

присвячені окремим аспектам державної політики консолідації Королівства Італія у 

перші десятиріччя після об’єднання. Відповідний історіографічний доробок 

розглянуто за національним підходом з урахуванням внеску науковців у розробку 

теми цього дослідження.  

Найбільший внесок у вивчення державної політики консолідації Королівства 

Італія у перші десятиріччя після об’єднання здійснили італійські дослідники. В 

італійській історіографії можна виділити кілька періодів: (1) з 1861 р. до Першої 

світової війни; (2) між двома світовими війнами; (3) з часу проголошення 

Республіки у 1946 р. до середини 1970-х рр.; (4) з 1980-х рр. до нашого часу.  

Кожен із зазначених періодів досліджено з точки зору «традиційної» та 

«ревізіоністської» історіографії. «Альтернативна» точка зору обумовлюється, 

насамперед, тим, що об’єднання держави відбулося шляхом збройної боротьби. У 

результаті вихідці з різних регіонів Італії висунули власні інтерпретації історичних 

подій і надали різні оцінки ефективності державної політики національної 

консолідації першого періоду існування Королівства. Водночас вивчення таких 

протилежних підходів сприяло всебічності та повноті дослідження. 

Перші спроби здійснити комплексне дослідження розвитку ситуації до і після 

об’єднання були зроблені тільки у 1890-х рр. К. Тівароні та А. Оріані. Проте, через 

брак документальних джерел, їхні праці спрямовані здебільшого на реконструкцію 

подій.  

Дослідження, опубліковані у період між двома світовими війнами, 

переосмислювали ключові події у Королівстві після об’єднання. До важливих 

наукових праць цього періоду належать роботи Б. Кроче, Дж. Джентіле, 

Дж. Вольпе і Г. Сальвеміні. Надані у них оцінки періоду «Рісорджименто» були 

нерозривно пов’язані з науковим дискурсом і подіями, що відбувалися у 

міжвоєнний період у Королівстві. Зокрема, дослідження представників 

«фашистської» історіографії (Дж. Вольпе і частково Дж. Джентіле) відрізняли 

спроби представити протагоністів «Рісорджіменто» як передвісників фашизму, 

прихильників сильної національної держави. Натомість Б. Кроче намагався 

виправдати і відстояти цінності ліберальної моделі держави, за якою будувалося 

Королівство у перші десятиліття після об’єднання. До «альтернативної» 

історіографії цього періоду належать дослідження пулійського історика лівих 
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поглядів Г. Сальвеміні, прихильника ідей єдиної національної держави за 

федеративною моделлю. Він достатньо критично оцінював дії перших урядів 

Королівства стосовно подій на Півдні. 

У період з 1946 р. до середини 1970-х рр. виникли нові наукові школи, які 

надавали різні оцінки відповідних історичних подій. Представники марксистської 

історичної школи, до якої належав, зокрема, Дж. Кандероло, намагалися позбутися 

«фашистської спадщини» в оцінках «Рісорджименто» і вибудувати нову італійську 

ідентичність, що нерозривно поєднала б реформи на Апеннінах кінця XVIIІ ст., 

національно-визвольну боротьбу XIX ст. з Рухом опору 1943-1944 рр. Окремої 

уваги заслуговує праця «В’язничні зошити» А. Грамші з огляду на її вплив на 

радянську історіографію та оцінки подій тих часів у Королівстві.  

Роботи Ф. Шабо – яскравого представника історичної школи Б. Кроче надають 

цінну інформацію про зовнішню політику Королівства Італія перших років 

існування. Такі автори як К. Аліанелло, М. Топа, Н. Дзітара переглянули роль 

королівського дома Савої у період об’єднання і політику перших урядів щодо 

Півдня. «Католицька історіографія», найвідомішими представниками якої були 

Г. де Роза та Г. Куальріелло, дозволила проаналізувати еволюцію оцінок 

«Рісорджименто» Ватиканом після укладення Латеранських угод 1928 р.  

Серед праць, опублікованих з початку 1980-х рр. до сьогодні, найбільший 

інтерес для дослідження представляли роботи, у яких застосовано 

міждисциплінарний підхід. Зокрема, у праці Дж. Маронджю і В. Дзамані 

висвітлено окремі аспекти соціально-економічного розвитку Королівства Італія, 

податкової і торговельно-економічної політики перших урядів об’єднаної держави. 

Окремим питанням досліджуваної проблематики присвячено праці А. Капоне, 

Дж. Поідомані і Н. Лабанка. 

Багато праць щодо видатних особистостей «Рісорджименто» було 

опубліковано британськими вченими, зокрема Д. Мак Смітом, К. Даггеном. 

Визнання отримали також роботи А. Тейлора та Е. Гобсбаума, важливі з точки зору 

розуміння процесів, що передували об’єднанню Королівства і загального 

європейського тла, на якому відбувалася консолідація єдиної Італійської держави. 

Цінний фактологічний матеріал про стан збройних сил Королівства до та після 

об’єднання міститься у дослідженні Дж. Віттама. Події на Апеннінському 

півострові у ХІХ ст. описали французькі історики першої половини XX ст. 

А. Мале, Ж. Ісаак, А. Убі, Е. Терсен, Е. Лавісс і А. Рамбо. Незважаючи на 

прагнення до максимальної неупередженості, автори не уникли подачі деяких 

фактів італійської історії через призму французького погляду на події тих часів. 

Найбільш комплексними дослідженнями радянської історіографії з історії 

Апеннінського півострова були праці Є. Тарле і трьохтомна праця С. Сказкіна 

«Історія Італії». Остання, хоча і подає значний фактологічний матеріал, проте 

вимагає критичного переосмислення, адже базується в основному на оцінках 

представників італійської марксистської школи. У цілому аналіз праць радянських 

та російських істориків свідчить про їхню зосередженість на висвітленні трьох 

основних тем, дотичних до предмету цього дослідження: життя видатних 

італійських політиків «Рісорджименто», відносини Російської імперії з 
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Королівством Італія та окремі аспекти італійської зовнішньої політики того часу. 

До таких належать роботи К. Кірової, В. Трофімова, Т. Зонової, О. Сєрової. 

В українській історіографії комплексне дослідження державної політики 

консолідації італійської національної держави на тлі історичних подій середини – 

кінця ХІХ ст. відсутнє. Водночас, український дослідник М. Варварцев присвятив 

кілька праць виданим постатям «Рісорджименто», участі українського волонтера 

гарібальдійської армії Л. Мечникова у подіях тих часів, а також вивченню окремих 

аспектів українсько-італійських суспільно-політичних і культурних взаємин XVIII-

XX ст. К. Бацак детально дослідив історію італійської еміграції в Україну кінця 

XVIII – першої третини ХІХ ст., а також італійської опери в Одесі.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» систематизовано і 

проаналізовано джерельну базу дисертації. Вона представлена різноманітними за 

характером джерелами, які можна поділити на вісім груп. 

Першу групу формують законодавчі акти, ухвалені парламентом і урядами 

Королівства, та законопроєкти, що не були винесені на голосування або відхилені 

парламентом. Другу групу – стенограми засідань парламенту, за допомогою яких 

було простежено яким чином ухвалювалися відповідні закони, якою була позиція і 

аргументація уряду та опозиції з ключових питань державотворення. Третю групу 

формують акти, звіти та висновки спеціальних парламентських комісій з найбільш 

актуальних питань розвитку об’єднаного Королівства – адміністративно-

територіального устрою, проблеми залізниць, розслідування ситуації у південних 

провінціях, імплементації аграрної і освітньої реформ тощо. До четвертої групи 

відносимо публічні промови, заяви і листування глав урядів, міністрів і провідних 

політиків Королівства, які впливали на ухвалення важливих для країни рішень, а 

також промови, булли та енцикліки Папи Римського. До п’ятої групи – 

статистичні дані щодо основних показників соціально-економічного розвитку 

Королівства з часу об’єднання. До шостої групи – матеріали тогочасної преси, які 

дозволили простежити реакцію італійського суспільства на важливі для розвитку 

єдиної держави події та дії уряду. Сьому групу джерел становлять міжнародні 

угоди двостороннього та багатостороннього характеру, укладені Королівством 

Італія впродовж перших десятиліть після об’єднання, та відповідні дипломатичні 

ноти. До восьмої групи джерел віднесено мемуари, спогади та щоденники глав 

урядів, провідних політиків Королівства Італія та безпосередніх учасників подій, 

що досліджуються. Важливим джерелом була також альтернативна мемуаристика, 

що не поділяла традиційний ідеалістичний погляд на «Рісорджименто».  

У другому розділі «Ключові завдання і проблеми державного будівництва 

після утворення Королівства Італія» детально розглянуто комплекс 

першочергових завдань і проблем у сфері консолідації новоствореної держави, що 

постав перед керівництвом країни, від успішного вирішення яких напряму 

залежало її майбутнє та здатність до виживання.  

У підпункті 2.1. «Формування органів влади і єдиної адміністративно-

територіальної системи» досліджено процес обрання форми державного устрою 

Королівства, розподілу повноважень між ключовими гілками влади та створення 

єдиного бюрократичного апарату. Показано, що вибір конституційної монархії як 

форми правління у новоствореній країні став цілком логічним, адже лідер у процесі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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об’єднання Апеннінського півострова – колишнє Сардинське королівство 

фактично поширило на нову державу всі ключові елементи свого політичного 

устрою за Конституцією – «Альбертинським статутом» 1848 р.  

Висвітлено зміст дискусій на державному рівні та причини вибору 

централізованої моделі адміністративно-територіального устрою Королівства. 

Перше керівництво держави і нові регіони, що мали довгу традицію державності, 

схилялися до пошуку серединної моделі адміністративно-територіального устрою – 

з сильною політичною владою центру і значними повноваженнями комун і 

провінцій. Водночас спроби запровадити у новоствореному Королівстві 

децентралізовану систему управління на регіональному рівні не увінчалися 

успіхом. Кардинальні зміни у позиції уряду були пов’язані з необхідністю тримати 

під контролем складну безпекову ситуацію на півдні Королівства.  

Простежено еволюцію ключових законодавчих ініціатив у сфері 

адміністративного устрою держави протягом перших 35 років його існування. 

Проаналізовано закон «Щодо комун і провінцій» 1859 р., внесені до нього зміни у 

1861 р. щодо запровадження посади префекта, висвітлено його основні завдання та 

політичну вагу у тогочасній адміністративно-інституційній структурі держави. 

Префект, що акумулював надзвичайні повноваження, фактично став основою 

італійської адміністративно-територіальної системи та гарантом її централізованої 

форми управління. Охарактеризовано закон «Щодо адміністративної уніфікації 

Королівства» 1865 р., що впродовж двох десятиріч після об’єднання визначав 

адміністративно-територіальний устрій держави та остаточно санкціонував 

запровадження централізованої системи за п’ємонтською моделлю. Детально 

розглянуто «державні реформи» голови Ради міністрів Королівства Ф. Кріспі, 

спрямовані на вдосконалення системи державного управління, зміцнення 

виконавчої влади за німецькою канцлерською моделлю, розширення автономії 

регіонів з одночасним посиленням контролю центру за їхньою діяльністю, 

ухвалення перших законодавчих актів у сфері соціального захисту.  

У підпункті 2.2. «Проблема Півдня» і шляхи її урегулювання» досліджено 

причини виникнення одного з ключових викликів, з яким стикнулася державна 

влада Королівства безпосередньо після об’єднання – активізацією на території 

колишнього Королівства Обох Сицилій бандитів, так званих «бріганті», та масову 

підтримку їхньої діяльності місцевим населенням. Проаналізовано внутрішні та 

зовнішні чинники, що підживлювали протестний рух на Півдні, а також заходи 

урядів Королівства, спрямовані на подолання феномену «великого брігантаджжо». 

Про масштаби проблеми свідчить те, що влітку 1862 р. у південних провінціях був 

оголошений «стан облоги»; наприкінці 1863 р. його дія була поширена на Сицилію. 

Висвітлено діяльність парламентської комісії з розслідування ситуації у 

південних провінціях (грудень 1862 р. – травень 1863 р.) і проаналізовано доповідь, 

підготовлену за її результатами. Згідно з нею, ключовими у поширенні феномену 

«брігантаджжо» та масовій участі у ньому селян були соціально-економічні 

причини. Водночас відповідальність за такий стан справ покладалася не на уряд, а 

на «агентів Бурбонів» і представників клерикальних кіл. У цілому цей феномен був 

визначений як імпортований ззовні, а не такий, що виник на місцевому підґрунті і 

був спричинений внутрішніми факторами. Охарактеризовано ухвалений у серпні 
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1863 р. «Закон Піка», спрямований на боротьбу з «великим брігантадджо», який 

усупереч положенням «Альбертинського статуту» передбачав надзвичайно сурові 

заходи не тільки щодо учасників банд, але й тих, хто їх підтримував.  

Висвітлено політику уряду Королівства по відношенню до «Південної армії» – 

колишніх добровольців Дж. Гарібальді, що спричинила збільшення кількості 

залучених до конфлікту «бріганті». Не було проведено обіцяної амністії колишніх 

засуджених владою Бурбонів, які воювали на боці Дж. Гарібальді. Під час 

створення об’єднаного королівського війська солдатів «Південної армії» не було 

інтегровано до лав нових збройних сил. Не знайшовши роботи та, відповідно, 

засобів для існування, багато з них поповнили лави «бріганті». Основним засобом 

боротьби з ними керівництво Королівства Італія обрало жорсткі репресії.  

Офіційним роком остаточної перемоги над «великим брігантаджжо» 

вважається 1870 р., коли було скасовано воєнний стан у всіх південних провінціях.  

У підпункті 2.3. «Римське питання» і завершення об’єднання держави» 

досліджено відносини Королівства з Папською державою та Римо-католицькою 

церквою і боротьбу за «Вічне місто» як столицю об’єднаної держави. Важливість 

врегулювання «Римського питання» для успішного розвитку Королівства Італія 

пояснювалася як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. По-перше, населення 

півострова було традиційно глибоко віруючим та прислуховувалось до думки 

Святого престолу з усіх світських і релігійних аспектів життя; по-друге, католицька 

церква мала значний вплив при дворах тогочасних великих держав. Крім цього, 

керівництво Королівства вважало, що без проголошення Рима його столицею 

процес об’єднання не буде завершено.   

Простежено дипломатичні переговори між урядами Королівства Італія і 

Франції протягом першого десятиліття після об’єднання щодо «Римського 

питання». Розглянуто проєкт документа, підготовленого французьким міністром 

закордонних справ і неофіційно переданого Наполеоном ІІІ главі італійського 

уряду К. Кавуру, який не був ухвалений у зв’язку з його раптовою смертю у червні 

1861 р. Охарактеризовано зміст італійсько-французької «Вересневої конвенції» 

1864 р., за якою Королівство фактично відмовлялося від Рима в обмін на 

зобов’язання вивести звідти французькі війська. Ця умова так і не була виконана. 

Захопити Рим вдалося тільки у вересні 1870 р.  

Визначено головні інструменти, які використовували італійська держава та 

Римо-католицька церква у боротьбі один з одним. Зокрема, парламент Королівства 

ухвалив закони № 3036 від 7 липня 1866 р. і № 3848 від 15 серпня 1867 р. з метою 

«ліквідації церковної осі» – експропріації державою рухомого та нерухомого майна 

окремих релігійних конгрегацій, а також розпуску деяких з них. Закон «Про 

гарантії» № 214 від 13 травня 1871 р. передбачав відмову Папи Римського від 

світської влади в обмін на грошову ренту та гарантії духовної влади. У відповідь 

Пій IX проголосив себе «ватиканським в’язнем» і відмовився визнавати 

легітимність проголошення Рима столицею Королівства Італія. Розглянуто кілька 

енциклік Папи Римського, зокрема Quanta Cura разом з додатком Силабус, «Тверда 

пропозиція» (Il fermo proposito), та ситуацію навколо офіційного закріплення 

принципу заборони на участь католиків у політичному житті Королівства (non 

expedit – не корисно). 
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У третьому розділі «Політика держави у фінансовій і торговельно-

економічній сферах» простежено розвиток соціально-економічних реформ у 

Королівстві Італія після об’єднання, висвітлено їхню ключову роль у процесі 

державної політики національної консолідації. Економічна відсталість переважно 

аграрного Королівства, суттєві розбіжності між його регіонами у способах 

землеволодіння та методах ведення господарства, слабко розвинута інфраструктура 

створювали додаткові труднощі у цьому процесі.    

У підпункті 3.1. «Реалізація ліберальної економічної моделі урядами 

«історичної правої» охарактеризовано дії перших урядів Королівства, спрямовані 

на зміцнення і економічний розвиток об’єднаної країни. Проаналізовано стан 

соціально-економічного розвитку різних регіонів держави. Висвітлено причини і 

наслідки обрання «історично правими» урядами ліберальної економічної моделі.  

Охарактеризовано основні пріоритети в економічній політиці перших років 

існування держави: запровадження єдиної монетарної, податкової та митної систем 

на всій території країни, створення єдиного внутрішнього ринку товарів і послуг, 

подолання величезного дефіциту бюджету, розвиток інфраструктури через 

розбудову доріг та мережі залізниць, активізація зовнішньої торгівлі та залучення 

зовнішніх інвестицій і фінансових ресурсів у країну задля подолання її економічної 

відсталості. Окрему увагу приділено фіскальній політиці уряду, головними 

інструментами реалізації якої були випуск державних боргових цінних паперів та 

їхнє розміщення на зовнішніх ринках, а також посилення податків з метою 

збільшення надходжень у держбюджет. У цьому контексті охарактеризовано 

основні види прямих і непрямих податків, запроваджені новою владою. Висвітлено 

проблеми, що стояли на заваді створенню єдиної уніфікованої системи оцінки і 

нарахування земельного податку та його вирівнювання по всій території 

Королівства.  

Представлено аналіз зовнішньоекономічної діяльності «історичної правої», що 

характеризувалася укладанням значної кількості преференційних торговельних 

угод з провідними країнами та, як наслідок, суттєвим зростанням обсягів 

зовнішньої торгівлі Королівства. Водночас, зважаючи на значну відсталість 

італійської держави від інших західноєвропейських країн в індустріальному 

розвитку, скасування митних бар’єрів болюче вдарило по місцевій промисловості 

та призвело до закриття багатьох підприємств. 

У підпункті 3.2. «Зміни в економічній політиці Королівства Італія за 

урядування «історичної лівої» розглянуто реалізацію ключових економічних 

пріоритетів «історично лівих» урядів: здійснення податкової реформи, у тому числі 

скасування податку на помел зерна пшениці; відмова від примусового курсу 

національної валюти; сприяння розвитку промислового виробництва; продовження 

реалізації суспільно значимих проектів на державному рівні, зокрема з розбудови 

транспортної інфраструктури тощо.  

Висвітлено причини відходу «історично лівих» урядів від ліберальної 

економічної моделі на користь протекціонізму як основи соціально-економічної 

політики. Це насамперед було спричинено наростанням кризових явищ в 

аграрному і промисловому секторах економіки, бажанням захистити національних 

виробників і переходом до протекціонізму інших країн. Перегляд на основі нового 
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митного тарифу важливих для країни двосторонніх торговельних угод, зокрема, 

призвів до торговельної війни з Францією.  

Масштабна банківська криза початку 1890-х рр. спричинила відставку уряду і 

водночас призвела до санації усієї банківської системи держави. Так, був нарешті 

створений Національний банк Італії, який отримав монопольне право на емісію 

ліри і організацію грошового обігу в країні. Серед причин соціального напруження, 

що спостерігалося на початку 1890-х рр., були такі: відсутність кардинальних змін 

на користь селян у сфері землеволодіння, контрактів на оренду землі, уніфікованої 

системи оподаткування у цій сфері; значний податковий тиск; падіння світових цін 

на сільськогосподарську продукцію. Охарактеризовано заходи уряду щодо 

вирішення цих проблем. У цей час активізувалася еміграція італійців за кордон, 

основною причиною якої була складна соціально-економічна ситуація. Наслідки її 

першої хвилі для економіки країни були здебільшого позитивні, адже еміграція 

носила тимчасовий характер, стимулювала споживання і промисловий розвиток 

країни. 

У четвертому розділі «Інструменти формування національної 

ідентичності італійців» відображено ключові реформи перших урядів Королівства 

у політичній, освітній і військовій сферах, що забезпечували поширення серед 

населення спільних цінностей і сприяли консолідації держави.   

У підпункті 4.1. «Реформа виборчого права» простежено еволюцію виборчого 

законодавства як головного інструменту доступу політичних сил до влади і 

забезпечення впливу населення на формування і реалізацію основних пріоритетів 

державного розвитку Королівства. Охарактеризовано положення ключових законів 

у сфері виборчого права. Зокрема через жорсткі вимоги Закону №4385 від 31 

жовтня 1860 р. лише 1,6% громадян змогли брати участь в обранні першого 

парламенту Королівства. Висвітлено діяльність у 1872-1875 рр. «Асоціації з 

вивчення пропорційного представництва», робота якої зосереджувалася на 

створенні теоретичного підґрунтя для вироблення більш прогресивних форм 

представлення всіх груп населення у парламенті країни. 

Здійснено аналіз проєктів виборчої реформи міністрів внутрішніх справ 

Ф. Кріспі та Дж. Дзанарделлі, деякі положення яких були враховані у відповідному 

законі 1882 р. Серед ключових пропозицій проєкту Ф. Кріспі – скорочення вікового 

і освітнього цензу виборців, зменшення щорічної суми податків виборців, заміна 

одномандатних виборчих округів на багатомандатні. Дж. Дзанарделлі віддавав 

перевагу голосуванню за виборчими списками, виборчі ж округи пропонувалося 

укрупнити (від комуни до провінції), водночас обмеживши кількість депутатів, які 

мали б обиратися в одному окрузі. Розглянуто основні аспекти і наслідки реформи 

виборчого законодавства 1882 р., зокрема, у контексті зміни виборчої системи з 

мажоритарної на пропорційну.  

Висвітлено дискусії в парламенті та суспільстві щодо проекту виборчого 

закону з надання жінкам окремих категорій права голосу. До 1861 р. в окремих 

державах, що існували на теренах Апеннінського півострова, зокрема в Ломбардії і 

Венето, які були частинами Австрійської імперії, та Великому герцогстві 

Тосканському окремі категорії жінок вже мали право голосу на місцевих виборах. 
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Після створення Королівства Італія, в основу якого було покладено законодавство 

Сардинського королівства, жінки були позбавлені цього права. 

У підпункті 4.2. «Створення єдиної системи освіти» детально висвітлено 

процес реформування системи освіти протягом перших десятиліть після 

об’єднання. За переконанням лідерів «Рісорджименто», саме за допомогою 

запровадження обов’язкової освіти серед молоді та розширення мережі шкіл було 

можливим поширення нових цінностей єдиної національної держави, виховання 

патріотизму і любові до нової Батьківщини. Проаналізовано основні положення 

законів про освіту, ухвалених під час правління «історично правих» й «історично 

лівих» урядів, та результати їхньої імплементації, у тому числі вплив на зниження 

загального рівня неписьменності.  

Висвітлено суперечливі наслідки поширення на територію всього об’єднаного 

Королівства закону про освіту Сардинського королівства 1859 р., який передбачав 

обов’язкову початкову освіту, її безкоштовний і переважно світський характер. 

Нестача фінансових ресурсів у регіонах, на які покладався основний тягар з 

реалізації реформи, і відсутність дієвого контролю за дотриманням принципу 

обов’язковості початкової освіти суттєво вплинули на її результативність.  

Розглянуто ефективність реформи освіти, здійсненої за правління «історичної 

лівої», шляхом ухвалення у 1877 р. так званого Закону Коппіно, який зокрема 

подовжував термін навчання у початковій школі, визначав перелік обов’язкових 

дисциплін, встановлював штрафи за порушення обов’язковості початкової освіти, 

скасовував навчання основам релігії. Здійснено аналіз методів викладання і 

відповідних програм навчання, зокрема розроблених А. Габеллі, та їхній вплив на 

процес консолідації нації. 

У підпункті 4.3. «Формування та роль об’єднаної Королівської армії» 

відображено вирішальне значення створення об’єднаних збройних сил Королівства 

Італія для формування єдиної італійської нації.  

Проаналізовано стан збройних сил держав Апеннінського півострова до 

об’єднання, зокрема Сардинського королівства, Королівства Обох Сицилій, 

Великого Герцогства Тосканського, Герцогства Парми і П’яченци, Герцогства 

Модини і Реджіо, Папської держави. Висвітлено хід реорганізації сардинського 

війська (1859-1861 рр.), пов’язаний з приєднанням до Сардинського королівства 

нових територій і необхідністю організації їхнього належного захисту. Детально 

розглянуто процес створення об’єднаної Королівської армії, ініційований першим 

військовим міністром М. Фанті.  

Висвітлено кілька хвиль реформ італійського війська та їхній вплив на 

забезпечення його бойової здатності. У цьому контексті охарактеризовано 

положення законів №349 та №2532, ухвалених у 1871 та 1875 рр., за якими 

скорочувався термін строкової служби і перебування у резерві, а також закону 

№1591 1873 року, що визначав розмір збройних сил Королівства у мирний і 

військовий час. Визначено основні механізми, які використовувалися в 

Королівській армії з метою консолідації держави. Зроблено висновки про 

помилковість політики італійського керівництва щодо відмови від повноцінної 

інтеграції військовослужбовців колишньої армії Бурбонів і волонтерів 

Дж. Гарібальді до об’єднаного Королівського війська.  
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У п’ятому розділі «Зовнішня політика Королівства Італія (1861-1896 рр.)» 

охарактеризовано зовнішньополітичну діяльність італійських урядів, спрямовану 

на завершення процесу об’єднання і зміцнення держави.  

У підпункті 5.1. «Зовнішньополітична діяльність «історично правих» урядів із 

забезпечення консолідації держави (1861-1876 рр.)» проаналізовано зовнішню 

політику, яку здійснювали перші уряди Королівства на міжнародній арені з метою 

забезпечення виживання та зміцнення новоствореної держави.  

Визначено основні завдання Королівства у зовнішньополітичній сфері 

безпосередньо після об’єднання та шляхи їхньої реалізації: забезпечення 

дипломатичного визнання новоствореної держави на міжнародній арені, створення 

сприятливих зовнішніх умов для внутрішньої консолідації країни, завершення 

об’єднання держави. Перше завдання було в цілому успішно реалізовано впродовж 

першого десятиліття існування Королівства.  

Створення сприятливих зовнішніх умов для внутрішньої консолідації країни 

було забезпечено шляхом тактики ситуативного балансування між ключовими 

міжнародними гравцями і реалізації концепції «чистих рук» – неучасті у 

загарбницьких війнах як основи зовнішньополітичної стратегії «історично правих» 

урядів. Завершення об’єднання держави вдалося досягти завдяки активній 

взаємодії з потужними європейськими державами. Участь у 1866 р. у австро-

прусській війні на боці Пруссії дозволило Королівству отримати область Венето. 

Унаслідок поразок Франції у франко-прусській війні Королівство звільнилося від 

надмірної залежності від цієї держави і змогло приєднати Рим. 

Визначено основні позитивні й негативні результати політики балансування 

«історично правих» урядів в останні п'ять років перебування при владі з метою 

уникнути війни між великими державами, щоб зосередитися на вирішенні назрілих 

внутрішніх проблем. Цей підхід дозволив також скоротити військові витрати. 

Водночас така зовнішньополітична стратегія «історичної правої» викликала 

нищівну критику всередині країни з огляду на відмову на цьому етапі від претензій 

на регіони Тренто і Венеція-Джулія та колоніальних амбіцій. 

У підпункті 5.2. «Основні напрямки зовнішньої політики «історично лівих» 

урядів (1876-1896 рр.)» висвітлено причини, основні етапи і результати обрання 

Королівством Італія експансіоністської колоніальної політики.  

У перші роки урядування «історично лівих» Королівство продовжувало 

дотримуватись політики збереження «статус-кво» на міжнародній арені в цілому і в 

двосторонніх відносинах з основними зовнішніми партнерами Італії. Новий етап у 

зовнішній політиці країни, що характеризувався експансіонізмом і колоніальними 

претензіями, був спричинений неочікуваним для офіційного Рима проголошенням 

Францією у 1881 р. протекторату над Тунісом, який Королівство розглядало як 

природну сферу впливу. Події у Тунісі завершили тривалі відносини партнерства з 

Францією і прискорили зближення Королівства Італія з Німеччиною і Австрійсько-

Угорською монархією. У 1882 р. Італія підписала з ними угоду про Троїстий союз, 

яку було подовжено у 1887, 1891, 1902 та 1912 рр. на більш вигідних для неї 

умовах.  

Висвітлено парламентські дебати, що супроводжували ухвалення у 1885 р. 

першого колоніального акту Королівства Італія стосовно його відходу від політики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
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«чистих рук» і включення у «гонитву за Африкою». Окреслено погоджені 

принципи колоніальної політики Королівства: економічна доцільність, повага до 

прав інших держав, уникнення небезпеки збройних конфліктів, активне залучення 

приватної ініціативи й італійського бізнесу до процесу колонізації.  

Проаналізовано процес формування системи безпеки К. Робіланта з метою 

убезпечення об’єднаної держави від зовнішніх загроз і захисту її національних 

інтересів. Зокрема йдеться про укладення у 1887 р. першої середземноморської 

угоди з Великою Британією і приєднання до неї Австро-Угорщини, оформлення 

двосторонньої італійсько-іспанської угоди, до якої долучилися Відень і Берлін, яка 

зобов’язувала Іспанію не укладати з Францією жодних домовленостей проти Італії, 

Австро-Угорщини і Німецької імперії. Рим користувався плодами цих складних 

багатосторонніх домовленостей ще багато років. 

Визначено причини програшу Королівства в італійсько-ефіопській війні, що 

мав негативний вплив на її міжнародний імідж: намагання маневрувати між 

Менеліком ІІ та Менгешем, що призвело до їх об’єднання у боротьбі з італійськими 

колонізаторами; прорахунки італійського командування під час ведення воєнної 

кампанії; серйозна недооцінка Римом сил противника і фактору втручання інших 

впливових європейських держав у ситуацію.  

У Висновках сформульовано загальні результати дослідження та викладено 

основні положення дисертаційної роботи, які виносяться на захист. 

1. Аналіз стану наукової розробки проблеми дослідження свідчить про 

ґрунтовне вивчення окремих аспектів державної політики з консолідації 

Королівства Італія у перші десятиріччя після об’єднання італійськими 

дослідниками. Характерною особливістю італійської історіографії є поєднання 

офіційних традиційних і ревізіоністських оцінок того періоду. У вітчизняній 

історіографії комплексне дослідження з цієї проблематики відсутнє.  

2. Джерельна база дисертації представлена різноманітними за характером 

джерелами, які можна поділити на 8 груп: (1) законодавчі акти, ухвалені 

парламентом та урядами Королівства; (2) стенограми засідань парламенту, на яких 

розглядалися ключові питання внутрішньої і зовнішньої політики; (3) звіти і 

висновки спеціальних парламентських комісій з найбільш актуальних питань 

розвитку держави; (4) публічні промови, заяви і листування глав урядів, міністрів, 

дипломатів і провідних політиків Королівства, які впливали на ухвалення 

важливих для країни рішень, а також глави Римо-католицької церкви – Папи 

Римського; (5) міжнародні угоди двостороннього і багатостороннього характеру; 

(6) матеріали тогочасної преси; (7) статистичні дані щодо соціально-економічного 

розвитку країни; (8) мемуари, спогади і щоденники глав урядів і лідерів 

«Рісорджименто». Така джерельна база надає можливість здійснити комплексний 

аналіз предмету дослідження, досягти його мети і вирішити поставлені завдання.  

3. Комплекс завдань і проблем, що постав перед керівництвом 

новоствореної держави, умовно можна поділити на чотири групи – політичні, 

економічні, соціальні і гуманітарні.  

До політичних завдань належали: завершення об’єднання Королівства 

(Венето, Рим); розв’язання «Проблеми Півдня»; «стабілізація» відносин з Римо-

католицькою церквою; організація адміністративно-територіального устрою; 
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розширення доступу населення до виборчого права; забезпечення визнання 

Королівства Італія провідними державами світу, убезпечення держави від 

зовнішньої агресії, зміцнення її ролі та впливу на міжнародній арені.  

Основними економічними завданнями були: запровадження на всій території 

Королівства єдиної системи мір та ваг, монетарної, тарифної, митної політики; 

подолання значного дефіциту державного бюджету; розвиток інфраструктури; 

зменшення значного економічного розриву між північчю та півднем країни. До 

соціальних завдань належали формування єдиної армії та уникнення масштабної 

безповоротної еміграції італійського населення за кордон.  

Серед гуманітарних завдань були: зменшення рівня неписьменності і 

підвищення ступеня володіння населенням «класичною» італійською мовою; 

формування єдиної національної ідентичності. 

4. Інституційну й адміністративну консолідацію держави забезпечило 

формування єдиного бюрократичного апарату з сильним інститутом префектів. 

Особливістю цього процесу була так звана «п’ємонтизація» – поширення на усю 

територію держави форми правління, державного устрою, законодавства, порядків 

і принципів функціонування основних органів влади Сардинського королівства. 

Процесу об’єднання сприяло призначення на посаду префектів впливових 

політиків і державних діячів Королівства та запровадження правил їхньої ротації 

по країні. Водночас переважання серед префектів представників північних регіонів 

викликало протести в південних регіонах країни. Відсутність можливості обирати 

мера і голів депутацій провінцій обмежувало вплив населення на формування 

місцевих органів влади і, відповідно, їхню політику. Розширенню автономії 

регіонів з одночасним посиленням контролю центру за їхньою діяльністю сприяли 

«державні реформи» Ф. Кріспі (1888-1890 рр.). 

5. Причини виникнення феномену «великого брігантаджжо» на півдні країни 

(1861-1870 рр.) мали комплексний характер, зумовлений поєднанням як 

внутрішніх, так і зовнішніх факторів. До першої групи належать: відсутність 

розуміння у керівництва Королівства історичної і ментальної специфіки цих 

територій і ефективної політики щодо їхньої реінтеграції, невиконання обіцянок 

лідерів «Рісорджименто» щодо вирішення «земельного питання» на користь селян, 

покращення умов їхнього життя, надання амністії засудженим попереднім 

режимом, а також збільшення податкового тиску на населення, розпуск чисельної 

професійної армії військових і чиновницького апарату Королівства Обох Сицилій, 

надмірне навантаження на регіон у контексті обов’язкової військової служби. 

Серед другої групи зовнішніх факторів – значна деструктивна роль у підтримці 

«брігантадджо» з боку Франції та Святого престолу. Париж намагався запобігти 

зміцненню Королівства Італія, щоб зберегти свій визначальний вплив у 

Середземномор’ї; Папа Римський боровся за виживання власної держави.  

Надзвичайно жорстокі методи центральної влади у боротьбі з протестним 

рухом на півдні, що мали ознаки масових репресій, не сприяли швидкому 

врегулюванню ситуації. «Велике брігантаджжо» за масштабом свого поширення, 

кількістю залученого до нього місцевого населення, терміну тривалості заворушень 

та методів боротьби центрального уряду мало ознаки громадянського конфлікту. 

Поступове викорінення «великого брігантаджжо» і запобігання дезінтеграції 
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Королівства стало можливим завдяки репресіям і загальній втомі місцевого 

населення.  

6. Втрата Папою Римським своєї держави і активні дії керівництва 

Королівства, спрямовані на розбудову світської держави, на багато десятиліть 

ускладнили відносини Італії з Римо-католицькою церквою. У перше десятиліття 

після об’єднання так зване Римське питання мало переважно зовнішньополітичне 

забарвлення, адже відповідні переговори щодо його вирішення велися з Францією. 

Після приєднання Рима до Королівства фокус змістився – питання стало частиною 

внутрішнього порядку денного. Незважаючи на значний вплив Римо-католицької 

церкви на населення країни, це не мало ключового впливу на процес консолідації 

держави. В італійському суспільстві існував консенсус з цього приводу, про що 

свідчать результати відповідних плебісцитів. Головним інструментом боротьби 

Римо-католицької церкви проти Королівства став принцип заборони католикам 

брати участь у політичному житті країни. Однак поступово позиція Церкви з цього 

питання почала пом’якшуватися через збіг інтересів поміркованих католиків і 

лібералів у протидії соціалістам, які почали набувати впливу і збільшувати своє 

представництво у виборних органах влади з середини 1880-х рр.  

7. Зміцнення об’єднаного Королівства та перспективи його подальшого 

розвитку напряму залежали від здатності перших урядів держави реалізувати 

масштабні перетворення в економічній сфері. Ліберальна економічна модель, що 

стала основою політики «історично правих» урядів, забезпечила швидке зростання 

обсягів зовнішньої торгівлі Королівства, сприяла укладенню значної кількості 

двосторонніх торговельно-економічних угод з міжнародними партнерами і 

розвитку окремих конкурентних галузей сільськогосподарського сектору 

економіки. Водночас фактична відсутність митних бар’єрів не дозволила слабо 

розвинутій місцевій промисловості конкурувати на рівних з більш передовими 

іноземними виробниками, що призвело до закриття багатьох підприємств, 

насамперед на півдні країни. На деякий час було призупинено розвиток 

Королівства як індустріальної держави, поглиблено його економічний поділ за 

лінією північ-південь. У фіскальній політиці найбільшим досягненням «історично 

правих» урядів стало подолання величезного дефіциту державного бюджету. Проте 

це було здійснено за рахунок збільшення кількості та розміру прямих і непрямих 

податків, що вдарило по найбідніших верствах населення. 

«Історично ліві» уряди відмовилися від ліберальної економічної політики 

«історично правих» на користь протекціонізму, що було спричинено двома 

факторами: (1) внутрішнім – зростанням тиску з боку невдоволених впливових 

промислових кіл і необхідністю захисту національних виробників, (2) зовнішнім – 

загальною тенденцією до використання протекціоністських заходів іншими 

європейськими країнами. Ефект від реалізації цієї політики був неоднозначним. 

Окремі галузі національної промисловості, такі як металургійна, 

машинобудування, текстильна, виробництво озброєння отримали суттєвий 

імпульс. Водночас збільшення митного тарифу на окремі сільськогосподарські 

товари призвело до торговельної війни з Францією, ключовим імпортером 

італійської сільськогосподарської продукції, що негативним чином позначилось на 

аграрному секторі економіки, насамперед півдня. У фіскальній сфері «історичній 
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лівій» не вдалося суттєво зменшити податковий тиск на населення через невдалі 

спроби запобігти дефіциту держбюджету і суттєве зростання державних витрат на 

військові потреби, будівництво флоту, розбудову залізниці й інші суспільні роботи. 

Відсутність кардинальних змін на користь селян у сфері землеволодіння, 

уніфікованої системи оподаткування і контрактів на оренду землі, значний 

податковий тиск разом з падінням світових цін на сільськогосподарську продукцію 

сприяли зубожінню населення і зростанню протестних настроїв у 1890-ті рр. 

Одночасно з жорсткими заходами з метою придушення хвилі страйків уряд 

Ф. Кріспі ініціював розробку і ухвалення перших законів у сфері соціального 

захисту. Таким чином, визначення останнього десятиліття XIX ст. як «кривавого», 

запозиченого авторами вітчизняної навчальної літератури з радянської 

історіографії, видається нам помилковим. Пропонується здійснити перегляд 

періодизації історії Королівства Італія у 1861-1900 рр. і викласти її у такій редакції: 

1861-1876 р. – ера правління «історично правих» урядів; 1876-1896 рр. – ера 

правління «історично лівих» урядів; 1896-1900 рр. – «криза кінця століття». 

8. Головними інструментами формування спільної національної 

ідентичності італійців були виборча реформа, освіта, армія.  

Реформа виборчого законодавства 1882 р. завдяки зниженню вікового і 

майнового цензів, хоча й достатньо повільними темпами, але збільшувала доступ 

громадян до реалізації ключового права обирати і бути обраними. Зміна виборчої 

системи з мажоритарної на пропорційну дозволила новим політичним силам 

потрапити до парламенту країни. Це, у свою чергу, сприяло поступовому 

зростанню впливу населення на формування ключових органів влади і, відповідно, 

державної політики. Водночас збереження освітнього бар’єру у виборчому 

законодавстві призвело до поглиблення поділу країни по лінії місто-село, північ-

південь. Такий стан справ залишився без змін протягом наступних трьох десятиріч 

до ухвалення у 1912 р. нового виборчого закону.  

Керівники Королівства вважали запровадження обов’язкової освіти і 

розширення мережі шкіл одним з ключових інструментів поширення цінностей 

єдиної національної держави і виховання у громадян патріотизму. Поширений на 

усю територію країни освітній закон Сардинського королівства 1859 р. акумулював 

найкращі прусські практики і базувався на двох ключових принципах – 

обов’язковості та світськості. Водночас результати освітньої реформи виявилися 

досить скромними через нестачу фінансових ресурсів у регіонах, недосконалу 

систему розподілу компетенцій між центральними і регіональними органами 

освіти, а також через відсутність дієвого контролю за реалізацією принципу 

обов’язковості початкової освіти. Ухвалення у 1877 р. нового освітнього закону 

сприяло поступовому зменшенню рівня неосвіченості місцевого населення і їхній 

консолідації. Проте неврахування серйозних диспропорцій в економічній, 

соціальній і культурній структурі різних регіонів Королівства призводило до 

уповільнення темпів реалізації освітньої реформи.  

Ключова роль в уніфікації держави відводилася об’єднаним Збройним силам. 

Консолідації нації сприяли: поширення загального військового обов’язку на всю 

територію Королівства; здійснення призову за національним, а не регіональним 

принципом; формування змішаних бригад з представників різних регіонів; 
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забезпечення проходження служби призовників з одних регіонів в інших; 

створення умов для початкової освіти у полкових школах. Водночас відмова від 

прийняття на службу до війська Королівства солдатів і офіцерів колишньої армії 

Бурбонів та, насамперед, волонтерів Південної армії Дж. Гарібальді, призвела до 

того, що багато з них були вимушені поповнити ряди банд – «бріганті». Це, у свою 

чергу, підживлювало протестний рух на півдні країни. 

9. Зовнішня політика перших урядів, що базувалася на концепції «чистих 

рук» (неучасті у загарбницьких війнах) і тактиці ситуативного балансування між 

великими державами, забезпечила міжнародне визнання Королівства, розширення 

кордонів країни за рахунок області Венето, врегулювання питання Рима та 

убезпечила його від зовнішнього вторгнення. Водночас суттєво ускладнилися 

відносини Італії з Римо-католицькою церквою. Не вдалося також встановити 

контроль над Тренто і Венецією-Джулією (вони стали частиною Італії у 1947 р.).  

Новий етап у зовнішній політиці країни, що характеризувався колоніальною 

експансією, був спричинений неочікуваним проголошенням Францією 

протекторату над Тунісом і досить пасивною реакцією на це інших великих 

держав. Це засвідчило неефективність політики «чистих рук» і відсутність у 

Королівства союзників. Тож за урядів «історичної лівої» його зовнішня політика 

набула проактивного характеру. Результатом розриву відносин партнерства з 

Францією і активного пошуку Італією союзників стало створення Троїстого союзу. 

Водночас це призвело до відкладення на невизначений час вирішення питання 

щодо контролю Італії над Тренто і Венецією-Джулією. 

Створення всередині 1880-х рр. «системи безпеки К. Робіланта» дозволило 

зберегти статус-кво у Середземномор’ї, чого на той час прагнуло Королівство, 

заручитися підтримкою Великої Британії у реалізації амбіцій Італії в Африці та 

посилити її позиції у Троїстому союзі.  

Колоніальна політика Королівства у роки урядування «історичної лівої» не 

була успішною. Повна поразка в італо-ефіопській війні 1895-1896 рр. завдала удару 

по моральному духу італійського суспільства і спричинила значні іміджеві втрати 

на міжнародній арені. Водночас сам факт існування закордонних володінь, у тому 

числі протекторат над прибережною територією Сомалі, дозволяв Італії відчувати 

свою приналежність до «привілейованого клубу» колоніальних держав.  

10. Період з 1861 по 1896 рр. був ключовим в історії Королівства Італія з 

точки зору консолідації національної держави. Незважаючи на масштабність, 

комплексність і складність проблем, що стояли перед керівництвом країни, 

«історично правим» й «історично лівим» урядам вдалося досягти важливих 

результатів на шляху розбудови національної держави. Італійська держава і нація 

відбулися. Водночас серйозні помилки, зроблені на рівні держави у перші 

десятиліття після об’єднання, заклали підґрунтя для актуальної й на сьогодні 

«Проблеми Півдня» (Mezzogiorno), пошуком шляхів вирішення якої опікуються як 

на національному рівні, так і в рамках Європейського Союзу.   
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Михайленко М.Ю. Державна політика національної консолідації Королівства 

Італія (1861-1896 рр.). – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

У дисертації на основі вивчення широкого кола джерел й історіографії 

розглядається досвід Королівства Італія у формуванні і зміцненні національної 

держави після об’єднання. З цією метою визначено ключові завдання і проблеми 
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державного будівництва у 1861-1896 рр., здійснено оцінку ефективності політики 

перших «історично правих» й «історично лівих» урядів з консолідації італійської 

нації та держави. Зокрема розкрито формування органів влади і єдиної 

адміністративно-територіальної системи Королівства, «Проблему Півдня» у період 

1861-1870 рр., визначено причини і фактори, що призвели до виникнення 

«Римського питання», шляхи його врегулювання і вплив на подальший розвиток 

держави. Висвітлено процес проведення масштабних соціально-економічних 

реформ на державному рівні з метою зміцнення Королівства та економічну 

політику, від ліберальної моделі «історичної правої» до протекціонізму «історичної 

лівої». Охарактеризовано ключові інструменти, використані першими урядами 

Королівства з метою «формування» італійської нації, зокрема, виборча реформа, 

система освіти, армія. З огляду на значний вплив зовнішніх факторів на процес 

об’єднання і консолідації держави проаналізовано зовнішньополітичну діяльність 

італійських урядів у визначений період.  

Ключові слова: Королівство Італія, «історично праві» та «історично ліві» 

уряди, єдина національна держава, консолідація нації та держави.  

АНОТАЦИЯ 

Михайленко М.Ю. Государственная политика национальной консолидации 

Королевства Италия (1861-1896 гг.) – квалификационная научная работа на правах 

рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко. Киев, 2020. 

В диссертации на основе изучения широкого круга источников и 

историографических работ рассматривается опыт Королевства Италия в 

формировании и укреплении национального государства. С этой целью 

определены ключевые задачи и проблемы государственного строительства в 1861-

1896 гг., произведена оценка эффективности политики первых «исторически 

правых» и «исторически левых» правительств по консолидации итальянской нации 

и государства. В частности, раскрыто формирование органов власти и единой 

административно-территориальной системы Королевства и «Проблема Юга» в 

период 1861-1870 гг., определены причины и факторы, приведшие к 

возникновению «Римского вопроса», пути его урегулирования и влияние на 

дальнейшее развитие государства. Освещены процесс проведения масштабных 

социально-экономических реформ на государственном уровне с целью 

консолидации Королевства Италия, а также экономическая политика: от 

либеральной модели «исторической правой» к протекционизму «исторической 

левой». Охарактеризовано ключевые инструменты первых правительств 

Королевства для «формирования» итальянской нации, а именно избирательная 

реформа, система образования, армия. Учитывая значительное влияние внешних 

факторов на процесс объединения и консолидации государства, проанализировано 

особенности внешней политики итальянских правительств в определенный период.  

Ключевые слова: Королевство Италия, «исторически правые» и 

«исторически левые» правительства, единое национальное государство, 

консолидация нации и государства. 
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SUMMARY  

Mykhailenko M.Y. The state policy of national consolidation in the Kingdom of 

Italy (1861-1896). – Manuscript copyright. 

The research for acquiring a scientific degree of a candidate of historical sciences on 

specialty 07.00.02 – World History. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Kyiv, 2020. 

This research is based on the study of a wide range of sources and historiographical 

works and analyses the experience of the young Kingdom of Italy in creation and 

consolidation of the nation state. To this end, the paper outlines key priorities and 

challenges of the state-building in this country in the period of 1861-1896. In particular, 

the author researched in detail the formation of the state bodies and common 

administrative-territorial system of the Kingdom with a strong institution of prefects, 

which secured the institutional and administrative consolidation of the newly created 

state. The so-called "Problem of the South"– massive acts of defiance by the local 

population in the southern provinces of the Kingdom in the period 1861-1870 – was also 

examined. In addition, the researcher defined the reasons and factors leading to the so-

called “Roman issue” as well as the ways of addressing this problem and its impact on 

the further development of the Kingdom. The paper looks into large-scale socio-

economic reforms carried out at the state level in order to consolidate the newly 

established state. It also described the evolution of the country's economic development 

from the liberal model of the "historical right" governments to the protectionism of the 

"historical left" governments as well as reasons and consequences of this policy.  

The research shed light at key tools used by the first governments of the Kingdom of 

Italy aimed at "creating" the Italian nation. In this context, the author examined the 

evolution of electoral legislation as a main instrument of peoples’ access to power and 

ensuring its influence on the formation and implementation of the key priorities of 

national development. The reform of the education system during the first decades after 

the reunification of the Kingdom, including the introduction of compulsory education 

among young people and the expansion of the school network as one of the key tools for 

spreading the values of a nation state and patriotism, was covered in detail. The key role 

of the united Royal Army in the unification of the state was also reflected. 

Given the significant influence of external factors on the process of unification and 

consolidation of the state, the foreign policy of the Italian governments in the referred 

period was considered in detail. The author analyzed the pros and cons of the concept of 

"clean hands", namely non-participation in wars of conquest, which was implemented by 

the first governments of the Kingdom. The research also examined the reasons, main 

stages and consequences of the colonial policy, which was implemented during the reign 

of the "historical left" governments of the Kingdom.  
The research is the first attempt in the Ukrainian historiography to perform a 

comprehensive analysis of the national consolidation of the Kingdom of Italy (1861-

1896) against the backdrop of dynamic historical events of the second half of the 19th 

century.  

Key words: Kingdom of Italy, “historical left” and “historical right” governments, 

united nation state, consolidation of state and nation.  
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