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1. Встановлення прорадянських режимів в країнах регіону. 

Участь країн регіону в ІІ Світовій війні: 

1. Союзниці Німеччини – Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина. 

2. Окуповані Німеччиною та її союзниками – Польща, Чехія, Югославія, Албанія. 

Перемога над Німеччиною дала можливість Радянському Союзу встановити військовий і 

політичний контроль над великою частиною Європи. Режими, створені народними фронтами, 

дістали назву «народної демократії». 

СРСР створив у вересні 1947 р. Інформаційне бюро дев’яти комуністичних партій (СРСР, 

Польщі, Болгарії, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Югославії, Франції та Італії). На першому 

його засіданні А.Жданов заявив про можливість приходу комуністів до влади у країнах Східної 

Європи і про те, що вони можуть розраховувати на підтримку СРСР. 1947 р. комуністи прийшли до 

влади у всіх країнах, крім Чехословаччини (лютий 1948 р.) ставши  сателітами московського 

керівництва. 

 1948 р. на так званих «об’єднувальних з’їздах» комуністи фактично  поглинули і підкорили 

собі соціал-демократів. Лідерами країн Східної Європи ставали послідовні сталіністи К.Готвальд 

(Чехословаччина), Б.Бєрут (Польща), М.Ракоші (Угорщина), Г.Георгіу – Деж (Румунія), В. 

Червенков (Болгарія), Е.Ходжа (Албанія), які одноосібно об’єднували вищу партійну і державну 

владу. У країнах регіону фактично склався культ особи нових  «вождів».  

 Свій вплив у країнах Східної Європи СРСР намагався закріпити укладенням серії 

міжнародних політичних угод. Ще у роки війни було укладено угоди з Чехословаччиною (12 грудня 

1943 р.), Югославією (11 квітня 1945 р.), Польщею (21 квітня 1945 р.) Всі ці угоди були спрямовані 

проти нацистської Німеччини і передбачали у майбутньому подання взаємної допомоги у боротьбі 

проти німецької агресії. 

 Аналогічні двосторонні угоди підписала Югославія практично з усіма країнами Східної 

Європи. 

 У 1947 – 1948 рр. підписано серію угод про  взаємодопомогу.  

 У 50-ті роки у країнах Східної Європи почала наростати внутрішня нестабільність.   

 У НДР в червні 1953 р. сталися масові заворушення  робітників Берліна. 1961 р. було 

споруджено «Берлінську стіну». Драматично розпочалися події 1956 р. у Польщі та Угорщині. 
В Угорщині справа дійшла до  антитоталітарної революції, що була придушена за  допомогою 

військової сили. Криза у Чехословаччині (1968-1969 рр.), або  «Празька весна». Загальна криза 

тоталітарного режиму виявила себе також у Польщі в подіях 1968 і 1970 рр. 

 В Югославії на тлі загострення економічних проблем на початку 70-х років посилились  

диспропорції у розвитку Словенії і Хорватії. Учасники  заворушень у Хорватії в листопаді 1971 р. 

виступали з вимогами відокремлення республіки від СФРЮ. 

2. Сталінська модель соціалізму в Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії, Чехословаччині. 

Із нападу гітлерівської Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Довоєнний 

польський уряд розташувався у Лондоні. Створена ним Армія Крайова налічувала влітку 1944 р. 



250 тис. чол. На заході брала участь у боях регулярна польська армія. Але на межі 1943 –1944 рр. 

відбулися зміни у політичному підпіллі. В країні організаційно сформувався ще один табір опору, 

ядром якого стала Польська робітнича партія (ППР). Ця партія, об’єднавши довкола себе 

ліворадикальну меншість соціалістично-орієнтованого селянства,  молодіжного та профспілкового 

рухів, створили політичне представництво цих сил – Крайову раду народу (КРН), підтриману 

кремлівським керівництвом. Було сформовано прорадянський уряд – Польський комітет 

національного визволення (ПКНВ), який 22 червня 1944 р. у м. Хелм  прийняв «Маніфест до 

польського народу». 

 У липні 1944 р. до Польщі вступила Червона Армія, лондонський уряд ужив заходів до 

запобігання встановленою влади КРН, але бажаних результатів не досяг. 

 Потсдамська конференція закріпила за  Польщею території, що входили до складу Німеччини, 

до Одеру і Нейсе. Визнавався перехід до складу Радянського Союзу Західної України та Західної 

Білорусії. 

 Повоєнна Польща: 

- значні втрати – 22% населення (6 млн.), 40% промислового потенціалу, 38% 

національного багатства; 

- обмін населенням з СРСР та Німеччиною (8 млн.) 

Президентом Польської Республіки і головою Державної ради 1947 р. було обрано Болеслава 

Берута. 

 У грудні 1948 р. створено нову комуністичну партію – Польську об’єднану робітничу партію 

(ПОРП), в якій переважало просталінське  керівництво. Конституція 1952 р. закріпила  владу 

комуністів у країні. Держава отримала нову назву – Польська Народна Республіка (ПНР). 

 До 1956 р. в країні сформувалася командно-адміністративна система управління  економікою. 

21 жовтня 1956 р. В.Гомулку було обрано Першим секретарем  ЦК ПОРП. Однак у 60-ті роки знов 

посилюються застійні явища в економіці, прогресивні реформи загальмували. Гоніння на 

інтелігенцію стали причиною студентських  заворушень навесні 1968 р. Трагічний підсумок подій на 

Балтійському узбережжі склав  44 загиблих і понад тисячу поранених. Ці події викликали загальне 

хвилювання в країні. В. Гомулка, Ю.Циранкевич мусили піти у відставку. Першим секретарем ЦК 

ПОРП було обрано Е.Герека, прем’єр – міністром призначено П.Ярошевича. 

 У другій половині 70-х років  соціально – економічне становище у країні різко погіршилось 

внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. З обранням 1978 р. Папою Римським краківського 

архієпископа Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) різко зріс вплив католицької церкви, яка негативно 

ставилась до політики ПОРП. 

 За умов постійного падіння життєвого рівня у липні – серпні 1980 р. розпочалися страйки, 

центром яких стали міста Балтійського узбережжя – Гданська, Гдиня, Щецин. 

 На хвилі страйкового руху в Гданську виникла незалежна профспілка «Солідарність», яку 

очолив один із керівників страйкового комітету електрик суднобудівного підприємства  Лєх 

Валенса. 

 Ще у вересні 1980 р. Е.Герек змушений був піти у відставку. Його наступником став 54-

річний Станіслав Каня, на якого робила певну ставку Москва.  

 Апогею боротьба між ПОРП і «Солідарністю» досягла у вересні 1981 р., коли Л.Валєнсу було 

обрано лідером незалежної профспілки на загальнонаціональній конференції. У московського 

керівництва залишився останній надійний захисник «засад соціалізму в Польщі» – Войцех 

Ярузельський. 18 жовтня 1981 р. він замінив на посту лідера ПОРП С.Каню, котрий втратив 

контроль над ситуацією. Будучи також главою уряду і міністром оборони В.Ярузельський 

сконцентрував у своїх руках всю повноту влади в країні. У ніч з 12 на 13 грудня 1981 р. 

Ярузельський створив «Військову раду національного порятунку», а Державна рада оголосила 



воєнний стан у країні. Після грудня 1981 р. Польща опинилася під контролем армії, органів безпеки 

та міліції. Воєнний стан було знято вже 1983 р. 

23 вересня 1944 р. на територію Угорщини, переслідуючи гітлерівські війська, вступила 

Червона Армія. Регент М.Хорті змушений був піти у відставку і просити притулку у Німеччині. Його 

наступником став ставленик німецького нацизму Ференц Салаші, який продовжив війну на боці 

Гітлера. 2 грудня 1944 р. було створено Угорський національний фронт незалежності (УНФН). 

Політрада УНФН призначила прем’єр - міністром коаліційного уряду генерала Бела Далнокі 

Міклоша. 

 13 лютого 1945 р. після кровопролитних боїв Червона Армія повністю звільнила від 

нацистських військ Будапешт, а 4 квітня завершила звільнення Угорщини. Таким чином, влада 

УНФН і його уряду розповсюдилась на всю країну. 

 Повоєнний період: 

- жертви – 1,5 млн., 40% національного багатства; 

- парламент і уряд під контролем СРСР; 

- кордони за 1937 р.; 

- проголошення республіканської форми правління. 

 1948 р. створено нову угорську партію трудящих (УПТ). Лідери УПТ А.Сакашич і М.Ракоші 

форсували «соціалістичні перетворення» у країні. 18 серпня 1949 р. було ухвалено нову 

конституцію Угорщини. Відтепер офіційно країну називали Угорською Народною Республікою 

(УНР). У середині червня 1953 р. керівників УНР на чолі з Ракоші викликали до радянської столиці. 

Посаду Першого секретаря ЦК Угорської партії трудящих було залишено за М.Ракоші, а на посаду 

прем’єр-міністра  рекомендовано І.Надя, який і став головою уряду у липні 1953 р. 

 Перервана революція - 8 жовтня 1956 р. збори студентського активу Будапешта ухвалили 

організувати 23 жовтня демонстрацію солідарності з польським народом, вимагати скликання 

пленуму ЦК, який накреслив би заходи по демократизації країни. Студенти вимагали припинення 

беззаконня й культу особи.  

 Урядові І.Надя, який прийшов до влади в ніч на 24 жовтня, у Москві довіряли і радились із 

ним. На світанку 24 жовтня 1956 р. до Будапешта за усним проханням угорських керівників 

було введено радянські війська. 29 жовтня – розстріл мирної демонстрації у Будапешті, зневіра у 

реформах. 30 жовтня – відставка керівництва, стабілізація ситуації за участі радянських 

представників, вивід радянських військ з Будапешта. 

 1 листопада 1956 р І.Надь сформував коаліційний уряд, який проголосив нейтралітет 

Угорщини і вихід її з Варшавського Договору, висловив намір припинити орієнтацію на СРСР і 

розпочати великомасштабне економічне співробітництво із західними країнами. 31 жовтня було 

оголошено про створення нової партії – Угорської соціалістичної партії (УСРП), яку очолив Янош 

Кадар. У той же час (4 листопада) група політичних діячів на чолі з Я.Кадаром створює Тимчасовий 

революційний робітничо-селянський уряд для «розгрому контрреволюції і відродження соціалізму у 

країні». Кадар звернувся до Радянського Союзу за військовою допомогою. На світанку 4 

листопада радянські війська за наказом І.С.Конєва розпочали операцію «Вихор». Янош Кадар та 

члени його уряду з міста Сольнок (де був сформований) 7 листопада переїхали до Будапешта. 

Ситуація була складною: один уряд (Імре Надя) сидів у югославському посольстві, другий, 

тимчасовий (Яноша Кадара), зіткнувся з найскрутнішим політичним і економічним 

становищем та ще й з міжнародною ізоляцією. 

 Я.Кадар, не будучи догматиком і доктринером та залишаючись, звісно, прихильником 

марксизму, обрав шлях національної згоди, компромісів і поступових реформ, чим  суттєво 

відрізнявся від інших керівників країн Східної Європи. Залишаючись прихильником 

соціалістичної системи, він вважав, що самі тільки комуністи неспроможні побудувати нове 

суспільство. Йому належить знаменитий вислів: «Хто не проти нас, той з нами». Це кредо 

допомогло згуртувати суспільство на базі національної згоди. 

Встановлення комуністичного режиму в Румунії: 



1944 р. — антидиктаторський переворот, оголошення Румунією війни Німеччині. 

1946 р. — перемога комуністів на парламентських виборах, початок курсу на усунення 

опонентів. 

1948 р. — ліквідація монархії, проголошення Румунської Народної Республіки (РНР). Влада — 

в руках Румунської робітничої партії (комуністичної) та її лідера Г. Георгіу-Дежа. 

Правління Н. Чаушеску (1965-1989 рр.): 

1. Очолив РРП після смерті Г. Георгіу-Дежа. 

2. Маневрування між Сходом і Заходом. 

3. Демонстративне протистояння з СРСР: засудження певних кроків Москви, підтримання 

відносин з «опальними» Албанією, Югославією, Китаєм. 

4. 1965—1970 рр. - певна «відлига»: припинення репресій, реабілітація політв'язнів, ліберальна 

культурна політика; з початку 1970-х рр. — жорстка ідеологізація, відновлення репресій. 

5. Опора на власні ресурси. 

6. Низька продуктивність праці, висока собівартість продукції робили промислову продукцію 

неконкурентноспроможною. 

7. Використання безкоштовної праці солдатів на новобудовах. 

8. Тенденція до падіння рівня життя (на 40 % з середини 1970-х до середини 1980-х рр.), жорсткі 

норми на продукти та енергоносії. 

9. Засилля служби безпеки «Секурітате». 

10. Корупція, беззаконня, збагачення клану Чаушеску. 

11. Румунізація національних меншин. 

 

Болгарія (післявоєнний період): 

1. 1944 р. — унаслідок державного перевороту за підтримки СРСР 

до влади прийшов Вітчизняний фронт. Болгарія оголосила 

війну Німеччині.  

2. 1945 р. — сформований комуністичний уряд, очолюваний Г. Димитровим. 

3.1946 р. — проголошення Народної Республіки Болгарія. 

4. 1947р. — підписання мирного договору, остаточна розправа над опозицією. 

Режим Т. Живкова (1954-1989 рр.) 

1.Повне копіювання політики СРСР. 

2.Зростання промислового потенціалу країни, створення нових галузей (атомна енергетика, 

електротехнічна, хімічна промисловість тощо). 

3.Створення аграрно-промислових комплексів (АПК), що займалися вирощуванням, переробкою, 

реалізацією продукції. 

4.Надзвичайна бюрократизація. 

5.Болгаризація нацменшин, переслідування ісламу та тюркомовного населення, християнізація 

турків. 

6.З середини 1980-хроків починається економічна криза (падіння виробництва, зростання імпорту, 

інфляція). 

 

Особливості повоєнної Чехословаччини: 

- скорочення виробництва; 

- сильні позиції буржуазії; 

- обрання президентом Е.Бенеша, прем’єр-міністром К.Готвальда; 

- обмежена автономія Словаччини; 

- передання Закарпатської України СРСР; 

- виселення студентських німців, обмін населенням з Угорщиною. 



Відновлена після завершення Другої світової війни Чехословацька Республіка (ЧСР) з’явилася 

на мапах у дещо змінених кордонах. Закарпатська Україна за погодженням між СРР та ЧСР від 

29 червня 1945 р. була возз’єднана з УРСР.  

 Березень 1948 р. – проголошення Чехословацької Соціалістичної Республіки (ЧССР). 14 

червня 1948 р. президентом республіки замість Е.Бенеша, який пішов у відставку, було обрано  

лідера КПЧ К.Готвальда. Встановлено комуністичний режим. 

 Економічні успіхи (національний прибуток 1960 р. виріс порівняно з 1948 р. удвічі) дали 

змогу констатувати, що в країні збудовано «Основи соціалізму», а конституція 1960 р. закріпила цей 

факт у своїх статтях. 

«Празька весна» 1968 р. - період демократичних перетворень у Чехословаччині за ініціативою 

реформаторського крила КПЧ.  

Передумови: 

- хрущовська «відлига»; 

- реабілітація жертв політичних репресій; 

- формування фракції реформаторів у КПЧ, лідери якої в січні 1968 р. були обрані на керівні 

посади. 

Мета - «соціалізм з людським обличчям»: докорінні економічні та політичні реформи. Лідери - 

О.Дубчек, Л.Свобода, Й.Смрковський, О. Чернік. 

 Програма дій КПЧ: 

• Скасування монополії КПЧ на владу. 

• Реальні демократичні права і свободи. 

• Скорочення адміністративного апарату. 

• Федеративний устрій, рівноправ'я чехів і словаків. 

• Приватизація підприємств, ринкові реформи. 

• Співробітництво з усіма світовими країнами. 

20.08.1968 р. - збройна інтервенція країн Варшавського договору (СРСР, Болгарія, 

Угорщина, НДР, Польща). Заарештовані та вивезені до Москви лідери «Празької весни», 

загинуло 72 чехословацьких громадяни. Заміна керівництва КПЧ: замість О. Дубчека — Г. 

Гусак. 

Причини поразки 

• Збройне втручання країн Варшавського договору, 

• Небажання Заходу йти на відкритий конфлікт з СРСР. 

 

Результати й наслідки «Празької весни»: 

• Різке падіння авторитету СРСР та Радянської армії зокрема. 

• Протест соціалістичних країн — Албанії, Румунії, Югославії. Китаю; Рада Безпеки ООН 

поставила вимогу про виведення іноземних військ з Чехословаччини. 

• Чистка КПЧ від інакомислячих (понад півмільйона чоловік). 

 

3. Особливості розвитку Югославії. 

Югославія (післявоєнний період): 

- загинуло понад 1 млн., 700 тис. виїхали за кордон, падіння виробництва на 50%; 

- громадянська війна (НВФ, сербські четники, хорватські усташі, албанські сепаратисти); 

- 1945 р. – Тимчасовий народний уряд, очолив Й.Броз Тіто;  



- 1947 р. – напруження відносин з СРСР, з 1948 р. – розірвання стосунків з СРСР через 

звинувачення Тіто у націоналізмі та відході від марксизму. 

 29 листопада  1945 р. Установча Скупщина  проголосила Югославію Федеративною 

Народною Республікою (ФНРЮ). Нова конституція країни, ухвалена 31 січня 1946 р., закріпила 

федеративний устрій держави, до складу якої увійшли 6 союзних республік: Сербія (дві автономії – 

Воєводина і Косово), Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія. 

 Й.Броз Тіто не припускався повного підкорення сталінському керівництву, прагнув 

здійснювати самостійну внутрішню й зовнішню  політику, залишаючись при цьому прихильником  

марксистсько – ленінської ідеології.  

Після розриву відносин із СРСР у Югославії почали шукати свій шлях «побудови 

соціалізму». Відповідно до основного закону  (квітень 1963 р.) країна стала називатися  

Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією (СФРЮ). 

Самоврядний соціалізм: 

- однопартійна система, абсолютна влада лідера; 

- розділ повноважень державних і партійних органів; 

- принцип самоврядування, розширені права республік; 

- приватна власність на землю; 

- регульований ринок; 

- орієнтація виробництва на експорт; 

- національні суперечності; 

- з 1955 р. – нормалізація відносин з СРСР при збереженні незалежної зовнішньої 

політики; Югославія не входила до ОВД, РЕВ, лідер Руху неприєднання. 

 Після смерті  Сталіна - нормалізація радянсько – югославських відносин. 

 У цілому югославська система зберігала автократичні риси, що найбільш наочно виявилось у 

культі особи Тіто та його необмеженій владі. У травні 1974 р. Скупщина СФРЮ обрала його 

президентом Югославії без обмеження строку мандата. Тоді ж, на Х  з’їзді СКЮ, він був обраний 

довічним головою СКЮ. 

 1968 – 1971 рр. були позначені національними виступами в Косово, демонстраціями 

белградських студентів,  загостренням ситуації у Хорватії 

 Після смерті лідера Югославії  4 травня 1980 р. відцентрові тенденції посилились. Національні 

проблеми стали віссю політичного життя Югославії. Косовські події 1981 р. поклали початок кризі 

югославської державності. 

4. Економічна інтеграція соціалістичного табору. 

25 січня 1949 р. Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина 

проголосили створення Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). У лютому до РЕВ приєдналась 

Албанія, а потім і МНР. РЕВ за різних часів співробітничала з Кубою, В’єтнамом, Югославією, 

Анголою, Іраком, Мексикою, Нікарагуа, Мозамбіком, Ефіопією, Афганістаном, НДР на основі 

окремих угод. З 11 по 14 травня у Варшаві відбулась конференція східноєвропейських країн, що  

завершилася підписанням  

14 травня 1955 р. Договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу восьми країн 

(СРСР, Польщі, Чехословаччини, НДР, Румунії, Болгарії, Албанії, Угорщини) строком на 20 років. 

П’ята стаття передбачала організацію Об’єднаного командування збройних сил держав – учасниць 

Варшавського Договору, яке очолив Маршал  Радянського Союзу І.С.Конєв, а також Воєнної ради, 

Штабу об’єднаних збройних сил. 

 

   


