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1. Демократичні революції, особливості їх здійснення. 

Причини демократичних революцій: 

- економічна криза; 

- порушення прав людини, переслідування свободи та інакодумства з боку держави; 

- політика «перебудови» і «нового мислення» в СРСР не знайшла відклику в керівництва 

держав регіону, що поглибило кризові явища. 

Форми: 

- «оксамитові революції» - за підтримки інтелігенції в Чехословаччині, НДР, Болгарії 

усунули від керівництва партійно-державну номенклатуру (1989 р.); 

- еволюційна – зміна влади внаслідок «круглих столів» уряду та опозиції (Польща, 

Угорщина, 1989 р.); 

- народне повстання – Румунія, проти Н.Чаушеску; 

- сутички з правоохоронцями – Албанія, 1990 – 1991 рр.; 

- громадянська війна – етнічне протистояння, втручання зовнішніх сил (Югославія, 

1991 р.) 

Революції кінця 80-х років стали наслідком глибокої економічної, політичної та духовної 

кризи, що її десятиріччями переживали країни Східної Європи. 

 Могутнім каталізатором революційних процесів у країнах Східної Європи став національний 

чинник. Неабияку роль у подіях 1989 – 1990 років відіграли відносини між східноєвропейськими 

країнами та СРСР. Кардинально вплинули на хід історичних подій в регіоні перебудовані процеси в 

СРСР після приходу до влади 1985 р. М.С.Горбачова. Події 1989 – 1990 рр. своїм характером були 

революційними, оскільки кардинально змінювали характер суспільно-політичних та соціально-

економічних відносин у регіоні. 

 Всім революціям були притаманні масовість і  спонтанність, широка участь інтелігенції, 

молоді, особливо студентської, робітничого класу. Скрізь боротьба відбувалася під 

антисоціалістичними гаслами з метою ліквідації державного, тоталітарно-бюрократичного 

соціалізму. Всюди командно-бюрократичні системи виявили свою прямолінійність, нездатність до 

глибоких реформ. Монопольна влада привела лідерів комуністичних режимів до політичної й 

моральної деградації, ніхто з них не зумів лишитися при владі після революцій. 

 1989 р. став роком глобальних потрясінь у Східній Європі. У Болгарії, де були відсутні 

традиції масової опозиції існуючому режиму, протиріччя виплеснулися на пленумі ЦК БКП,  який 10 

листопада усунув Т.Живкова з усіх посад і поклав початок революційним перетворенням. 

Ліквідувавши політичну монополію БКП, ці події знаменували новий етап розвитку країни. 

 «Оксамитова революція» в Чехословаччині розпочалася з розігнання студентської 

демонстрації у Празі 17 листопада 1989 року. Слідом за відставкою Г.Гусака президентом 

Чехословаччини обрано В.Гавелла. 

 Бурхливо наростали події в Угорщині. На з’їзді УСРП 7 жовтня 1989 р. компартію було 

фактично розпущено, замість неї створено Угорську соціалістичну партію (УСП) із соціал-

демократичною орієнтацією. 



 У Румунії масовий рух очолив  Фронт національного порятунку (ФНП) під проводом 

І.Ілієску. Захоплені Н.Чаушеску та його дружина Єлєна були піддані суду військового трибуналу і 

25 грудня 1989 р. розстріляні. Перемога революції коштувала багатьох жертв. 

2. Трансформаційні процеси в Югославії. 

Особливо трагічно розвивалися події в Югославії. У червні 1990 р. Хорватія та  Словенія 

проголосили себе самостійними і суверенними республіками. У жовтні 1991 р. Словенія повністю 

відокремилась від федерації, її незалежність було визнано багатьма державами. У Хорватії, де разом 

з хорватами проживали й серби, розпочалися воєнні дії, оскільки серби не бажали жити у суверенній 

хорватській державі. Слідом за Словенією та Хорватією проголосили незалежність Македонія 

(листопад 1991 р.) Боснія та Герцеговина (січень 1992 р.) після чого дві республіки, що залишилися у 

федерації, - Сербія та Чорногорія – утворили Союзну Республіку Югославію (СРЮ). 

 Зазнала змін політична карта регіону. На території колишньої Югославії існують незалежні 

держави – Словенія, Хорватія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Союзна Республіка  Югославія у 

складі Сербії та Чорногорії. Восени 1991 р. відбулось об’єднання НДР та ФРН у нову Федеративну 

Республіку Німеччину, що складається тепер уже з 16 земель. З 1 січня 1993 р. у результаті 

цивілізованого вирішення питання на місці колишньої Чехословаччини утворено дві суверенні 

держави – Чехія та Словаччина. 

 Сучасність Балканського регіону: 

- район змішаних етносів з підвищеною національною чутливістю; 

- спроба вирішити власні проблеми за підтримки великих держав («балканізація»); 

- ринкові реформи; 

- формування середнього класу; 

- прозахідна орієнтація; 

- вступ до Ради Європи, НАТО, ЄС. 

Подальший розвиток подій в країні відбувався і під впливом міжнародних факторів. 

«Перебудова» в СРСР, безкровні революції 1989 р. у ряді країн Центральної та Південно-Східної 

Європи прискорили політичні процеси в Югославії, які розвивались у тому ж напрямі, проте 

поглиблювалися наростанням національних протиріч.  

 Причини розпаду Югославії: 

- економічна криза; 

- відсутність загальнодержавного лідера; 

- національні суперечності; 

- нерівномірність розвитку країни; 

- суперечності на релігійному грунті: словенці, хорвати, угорці – католики; серби, 

чорногорці, македонці – православні; боснійці, албанці – мусульмани. 

 Слободан Мілошевич став главою республіки Сербія у  1990 р. Вибори у Чорногорії 

принесли перемогу Союзу комуністів, який проголосив демократичні реформи у країні.  

 Вибори у Боснії та Герцеговині відбулися за списками національних партій, точно відбивши 

співвідношення трьох національних груп у республіці (мусульман-боснійців, сербів, хорватів). 

Головою Президії обрали  мусульманського лідера А.Ізєтбеговича. 

 Консультації на рівні Президії СФРЮ, яка ще продовжувала свою діяльність, виявили 

непримиримість позицій сторін і суперечності. Сербія і Чорногорія прагнули зберегти федерацію; 

Македонія, Боснія і Герцеговина схилялися до конфедеративного устрою; Словенія і Хорватія 

виступили за союз суверенних і самостійних держав. 

 Розпад Югославії: 

- 25 червня 1991 р. – незалежність Словенії та Хорватії; 



- 14 жовтня 1991 р. – незалежність Боснії та Герцеговини; 

- 17 листопада 1991 р. – незалежність Македонії; 

- 27 квітня 1992 р. – Сербія та Чорногорія утворили Союзну Республіку Югославія, президент – 

С.Мілошевич; 

- 2005 р. – мирне «розлучення» Сербії та Чорногорії. 

Міжетнічні збройні конфлікти: 

- червень-липень 1991 р. – Словенія; 

- серпень 1991 р. – серпень 1995 р. – Хорватія, етнічні чистки, конфлікти між сербами і 

хорватами; 

- квітень 1992 р. – грудень 1995 р. – громадянська війна у Боснії та Герцеговині; 

- 1988 – 1999 р. – протистояння албанців та сербів у Косово (Сербія); 24 березня – 10 жовтня 

1999 р. – операція НАТО;  

- 2000 – 2001 рр. – громадянська війна в Македонії. 

 6 квітня 1992 р. країни ЄС визнали незалежність Боснії та Герцоговини. Серйозним ударом 

для сербів у Боснії стало бомбардування авіацією НАТО їхніх воєнних і промислових об’єктів, 

здійснене у серпні – вересні 1995 р. з відома Ради Безпеки ООН. 

 У листопаді 1995 р. в американському місті Дейтон розробили пакет мирних документів з 

боснійського врегулювання, який і було 14 грудня 1995 р. підписано у Парижі президентом 

Республіки Сербії Слободаном Мілошевичем, головою Президії Боснії та герцоговини А. 

Ізєтбеговичем і президентом Хорватії Ф. Туджманом. 

 Згідно з мирною угодою Боснія і Герцоговина залишається єдиною державою у її міжнародно-

визнаних кордонах, однак складатиметься з двох суб’єктів – Боснійської мусульмано-хорватської 

Федерації і Республіки Сербської. 

 14 вересня 1996 р. у Боснії та Герцеговині відбувалися перші повоєнні вибори.  На 

загальнодержавному рівні були обрані три члени Президії Боснії та Герцеговини (колегіальні глави 

держави): Алія Ізєтбеговича (боснієць-мусульманин) та Крешмир Зубак (хорват) представляли 

Боснійську мусульмано-хорватську Федерацію, а серб Момчило Країшник – республіку Сербську в  

БіГ.  

 А.Ізєтбегович, що одержав найбільшу підтримку виборців став згідно з конституцією першим 

головою Президії БіГ. Президнтом Республіки Сербської обрано Біляну Плавшич. В липні 1997 р. 

президента Сербії С.Мілошевича було обрано президентом Югославії. В самій  Сербії у грудні 1997 

р. обрали нового президента М. Мілутиновича. 

 У південнослов’янських державах мешкає понад 60 тис. осіб українського походження. 

Майже половина з них живе в історичній області Бачка ( на території автономного краю Воєводина). 

Численні громади українців мешкають у Хорватії – у Словенії та Сремі. Значні  українські громади 

перебувають у Белграді, Загребі, Любляні, Істрі, Осієці та інших містах. 

Сучасність: 

- залежність від зовнішньої підтримки; 

- діяльність міжнародного трибуналу з приводу розслідування військових злочинів під час 

конфліктів; 

- не входять до ЕС, НАТО (крім Словенії); 

- проблема Косово. 

 

3. Основні тенденції розвитку регіону на межі ХХ – ХХ ст. 



 Лютий – квітень 1989 р. стали поворотними в історії Польщі. В цей час відбулося засідання 

«круглого столу», де з одного боку в дискусіях брали участь ПОРП та її прибічники, з іншого – 

опозиція і католицькі кола В результаті було досягнуто угоди про визнання за опозицією права на 

відкриту діяльність, легалізацію «Солідарності» про реформу парламенту і виборчого закону. 

 19 липня 1989 р. відбулися вибори президента  Польщі. Національні збори (спеціальне 

засідання Сейму та Сенату) більшістю в один голос обрали главою держави  генерала 

В.Ярузельського. Замість ПНР на політичній карті з’явилися Річ Посполита (Республіка Польща); 

сталася департизація силових структур. У січні 1990 р. ПОРП було перетворено на  Соціал-

демократію Республіки Польща (СДРП), яка стала на позиції парламентської демократії і ринкової 

економіки. 

 9 грудня 1990 р. на президентських виборах перемогу отримав лауреат Нобелівської 

премії Лєх Валенса. 

 Остаточного  удару по комуністичній системі було завдано 27 жовтня 1991 р., коли на вільних 

виборах до парламенту перемогу  отримало правоцентриське угрупування. 

 Перед урядом «Солідарності» на чолі з Т.Мазовецьким стояли дуже складні економічні 

проблеми, успадковані від колишньої системи. Уряд запропонував програму кардинальної 

економіки, яка базувалася на швидкому переході до ринкової економіки, зміцнення фінансової 

системи, рівності всіх форм власності та умов їх розвитку, здійсненні приватизації.  

 Нова економічна політика, що здійснювалась під керівництвом міністра фінансів Лєшека  

Бальцеровича, дістала назву «шокової терапії». Незважаючи на досить похмуру загальну картину, 

Польща рухалась уперед. Вона була першою з країн Східної Європи, що вийшла до 1993 року зі 

спаду. Інфляція за 1992 р. впала до рівня 48%. Польщі вдалося досягти стабілізації своєї валюти, не 

використовуючи кошти, що їх виділив для цієї мети МВФ. 

 Серед факторів зростання польської економіки у другій половині 90-х років слід відзначити 

активізацію інвестиційної діяльності та зовнішної торгівлі, пов’язану з економічним пожвавленням 

та сприятливою кон’юнктурою на ринках розвинутих країн. У 90-ті роки Польща твердо стала на 

рейки ринкових перетворень і досягла на цьому шляху певних успіхів. 

 1995 рік минув для Польщі під знаком найзнаменнішої події – виборів нового президента. На 

пост глави держави претендували 17 чоловік, причому 16 з них представляли праві сили, однак 

переміг сімнадцятий – Олександр Квасьневський, лідер СДРП. 

 23 грудня 1995 р. О.Квасьневський склав присягу президента. 

 Польща першою з держав світу визнала незалежність України і встановила з нею 

дипломатичні стосунки. Регулярним став обмін державними візитами між Україною і Польщею було 

укладено Угоду про добросусідство, дружні стосунки та співробітництво. 

 На зустрічах Л.Кучми та А.Кваснєвського 1996 р., 1998 р. підкреслювалось, що стосунки 

Польщі та України кожна сторона визначає як пріоритетні. 

 Українці у нинішніх кордонах Польщі складають автохтонну, тобто корінну, етнічну групу, 

оскільки їхні предки проживали з давніх часів в історичних областях Бойківщина, Підляшшя, 

Холмщина, Надсяння. 

 1947 р. Польща прийняла державне рішення про примусове переселення всіх українців з 

південно-східних земель углиб нової території країни – на північні та північно-західні землі (операція 

«Вісла»). 

 Восени 1955 р., у нових політичних умова, розпочалася підготовка до видання в Польщі газети 

українською мовою і до загальнодержавного з’їзду представників українського населення, обраних в 

усіх повітах, де проживали українці. 14 червня 1956 р. побачив світ перший номер щотижневої газети 

«Наше слово», а 16-17 липня 1956 р. відбувся установчий з’їзд  Українського громадсько – 

культурного товариства (УГКТ) 



 1989 р. Головне управління УГКТ прийняло документ «Українці в Народній Польщі», в якому 

зокрема акт насильницького переселення українців 1947 р. було визнано не  відповідним законові, а 

1990р.Сейм Польщі прийняв постанову про засудження операції «Вісла». Нова політична ситуація, 

що склалася в 1989 – 1990 рр., відкрила для українського населення великі можливості для подальшої 

громадської діяльності. 

 У лютому 1990 р. у Варшаві відбувся надзвичайний з’їзд УГКТ, на якому було створено нову 

організацію – «Об’єднання українців у Польщі» (ОУП). 

 У Польщі, крім ОУП, створено нові українські організації – лемківські, християнські. 

Більшість українців у Польщі за  віросповідуванням – греко-католики. 

Криза, яка особливо гостро позначилась наприкінці 80-х років, зумовила необхідність змін в 

Угорщині. У травні 1988 р. Я.Кадар подає у відставку. Його наступником на посаді Генерального 

секретаря ЦК УСРП стає Карой Гросс. 

 У країні поширювалася гласність, почали виникати нові партії, групи, рухи. 

Стала формуватися багатопартійна система. У день початку народної («тихої») революції – 23 

жовтня 1989 р. – Державні збори Угорщини  ухвалили поправки до конституції країни. Віднині 

держава стала називатися Угорською Республікою, на чолі якої стоїть президент,  обраний 

парламентом. 

 25 березня 1990 р. в Угорщині відбулися вільні парламентські вибори. Уряд очолив лідер 

партії Йожеф Анталл. Президентом  Угорщини було обрано Арпада Генца. 1995 р. його знову було 

обрано президентом країни. Створений у травні 1990 р. уряд очолив лідер УДФ Й.Анталл. 

 Протягом останніх років в Угорщині прискорився процес створення підвалин ринкової 

економіки, так званої малої приватизації, роздержавлення у сфері промислового виробництва, що 

зумовило перехід значної частини населення у приватний сектор.  

Сучасна Угорщина: 

• Пріоритети держави: створення громадянського суспільства, перехід до соціально орієнтованої 

ринкової економіки, євроінтег-рація. 

• Податкові пільги для іноземних інвесторів, інвестиції яких є найбільшими в країнах Центральної 

Європи. 

• Проблема скорочення населення та ринку праці, що має наслідком залучення гастарбайтерів. 

• Нерозв'язане «циганське питання»: серед 600 тис. циган, що проживають в Угорщині, безробіття 

сягає 60 %. 

• Осінь 2006 р. — масові протести проти політики уряду В. Орбана. 

• Спільне з Україною протипаводкове облаштування басейну р. Тиса. 

• Членство в НАТО (1999 р.), ЄС (2004 р.) 

Демократична революція 1989 р. Привід: сутички між силами правопорядку та 

демонстрантами в м. Тімішоарі. Ввечері 16 грудня 1989 р. на центральній площі зібралося кілька 

тисяч чоловік, що вимагали проведення демократичних реформ, лунали гасла  «Геть Чаушеску!».17 

грудня диктатор у терміновому порядку провів секретну телеконференцію військового керівництва 

всіх повітів, оголосивши бойову тривогу і наказавши привести збройні сили у стан підвищеної 

бойової готовності, а по «заколотниках відкрити вогонь без попереджень».Трагедія збурила всю 

країну. Скрізь розпочалися страйки, які очолили лідери  Румунського демократичного фронту. 22 

грудня, диктаторське подружжя втікало із столиці на вертольоті, що чергував на даху.  

 У військовій частині подружжя Чаушеску знаходилось до 25 грудня. Із Бухареста повідомили, 

що вранці 25 грудня на вертольоті прибудуть судді, котрим доручено провести процес над 

диктатором та його дружиною. Весь хід процесу транслювався по телебаченню. Членів судової 

колегії дратувала поведінка підсудних, які відкидали всі звинувачення. Суд оголосив найвищу міру 

покарання – смертний вирок. Але подружжя Чаушеску не було страчене призначеними для цього 

виконавцями. Ненависть до нього була настільки велика, що, як тільки їх вивели у двір, військові, що 

там знаходились, відкрили по них безладну стрілянину. 



 Створена у перші години повстання Рада Фронту національного порятунку, основу якої 

склали І.Ілієску, обраний головою Ради ФНС, П.Роман, С.Брукан, Д.Войкан, оголосила про розпуск 

усіх державних структур, що існували за  диктатора, у тому числі і компартії, дискредитованої й 

деморалізованої клікою Чаушеску. Главою уряду було призначено Петру Романа, створено 

виконавче бюро РФНС, місцеві ради Фронту і органи самоуправління у повітах, муніципіях, містах і 

комунах. З 29 травня 1990 р. декретом РФНС Соціалістична республіка Румунія зветься просто 

Румунією. З 2007 р. член НАТО, ЄС. 

 Осібно у зовнішній політиці Румунії стоїть Молдова. Ці дві низі незалежні країни об’єднують 

давні етнічні історичні та соціально-культурні корені. 

 Українці мешкають у Румунії в різних регіонах: Південній Буковині, Добружі, Марамоші, 

Банаті. 

Демократичні зміни у Болгарії (1989-1990 рр.) 

• Відбувалися з ініціативи керівництва держави: зі згоди СРСР зняти з посад найбільш 

скомпрометованих діячів, в тому числі й Т. Живкова; над ними пройшли судові процеси. 

• Скасовані закони, що обмежували громадянські права; ліквідовані політичні органи в армії та 

міліції; почалася реабілітація жертв політичних репресій. 

• Початок формування багатопартійної системи. 

• Обрання президентом Ж. Желева (1990 р.), прийняття Конституції Республіки Болгарія (1991 

р.). 

     Сучасна Болгарія 

• До 1997р. — спад виробництва, зволікання з приватизацією державних підприємств, масове 

безробіття; 1996 р. відбувся справжній обвал економіки (скорочення ВВП на 10 %). 

•  У 1997р. дострокові парламентські вибори принесли перемогу Об'єднаним    

демократичним силам, результатом діяльності яких стало уповільнення інфляції, зменшення 

державного боргу, боротьба з безробіттям. Проте суттєвого покращення життєвого рівня не 

спостерігалося. 

• 2001 р. — посаду прем'єра посів останній болгарський цар Сіме-он Сакс-Кобург-Готський, 

який проголосив пріоритетом євроінтеграцію та стабільне зростання країни. Президентом обраний 

соціаліст Г. Пирванов. 

• Членство в НАТО, ЄС (2007 р.) 

«Оксамитова революція» 1989 р. В Чехо-Словаччині. Привід: розправа ОМОНу над 

демонстрантами в Празі 17 листопада 1989 р. 19 листопада 1989 р. - створені опозиційні організації 

«Громадянський форум» та «Громадськість проти насильства». 27 листопада - загальнонаціональний 

двогодинний страйк. 30 листопада - скасовано статтю Конституції про керівну роль КПЧ.10 грудня - 

сформований коаліційний уряд національної згоди (М. Чалфа). Г. Гусак подав у відставку з посади 

президента. Заміна назви держави з ЧССР на Чехо-Словацьку Федеративну Республіку (ЧСФР). 28 

грудня 1989 р. - обрання президентом В. Гавела, головою парламенту О. Дубчека. 

 Формальним приводом до розпаду Чехо – Словаччини стали результати парламентських 

виборів 5-6 липня 1992 р. У Чеській Республіці найбільшу кількість голосів виборців отримала 

партія, очолювана В.Клаусом. У Словаччині 37,2% виборців на виборах до депутатського корпусу 

Словацької Національної Ради (СНР) підтримали В.Мечьяра. 

 25 листопада 1992 р. Федеральні збори прийняли конституційний закон про розділення 

Чехо-Словацької Федерації. 

 Чеську Республіку як самостійну суверенну  державу створено 1 січня 1993 р. на території 

історичних земель Чехії (Богемії), Моравії, Сілезії. Державний устрій – парламентська демократія. 

Перший президент республіки – В.Гавел. 

 Чехія – ринкова економіка, соціальна стабільність, інтеграція до ЄС (2004) та НАТО (1999). 



 Словацьку Республіку створено 1 січня 1993 р. За державним устроєм це парламентська 

демократія. Політичне становище Словаччини менш стабільне. Кризу 1994 р. вдалося подолати  

проведенням нових парламентських виборів, перемогу на яких одержав Рух за демократичну 

Словаччину. Президентом обрано колишнього голову Федеральних зборів ЧСФР М.Ковача. 

 Словаччина – інтеграція до ЄС та НАТО (2004), проблеми угорської нацменшини, часті 

урядові кризи. 

 У Словаччині мешкає близько 150 тис. українців, самоназва – русини, вважають себе окремою 

нацією. 

 


