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В ході розгляду першого питання слід визначити причини встановлення про радянських 

режимів в країнах Центрально-Східної Європи. 

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. 

 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». 

 Відповідаючи на друге питання, слід визначити причини соціальних заворушень в Угорщині 

та Чехословаччині. 

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. 

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). 

 

У відповіді на третє питання необхідно створити політичний портрет лідера Югославії Й.Броз 

Тіто. 

Готуючись до четвертого питання, слід прокоментувати причини та протікання 

демократичних революцій в країнах Центрально-Східної Європи. 

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. 

Відповідь на п’яте питання передбачає аналіз подій в Югославії на межі ХХ – ХХІ ст. 

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). 

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. 

 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. 

 

 


