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     Заняття за розкладом: 29.04.2021         

 

      Завдання з дисципліни «Всесвітня історія» 

       для студентів 1 курсу   

 

Термін виконання: до 05.05.2021 

 

 

           Шановні студенти!  

 

1. Опрацюйте лекцію, зробить  записи в свій зошит. 

2. Підготуйте  відповіді  на питання для самостійної роботи. 

3. За бажанням (не обов’язково) підготуйте та оформить реферат з теми за 

вільним вибором  (2-3 стор.) 

 

Питання для самостійної роботи студентів: 

 

1. Серпне́вий путч 19-21.08.1991р. 

2. Основні завдання шкільної реформи.  

 

 

Теми рефератів: 

 

1.Державний комітет з надзвичайного стану. 

2. Основні напрями демократизаціі суспільства. 

 

Викладач: Боєва Т.І., канд. іст. наук, маг. психології. 
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Лекція 15: Тема: Горбачовська перебудова. Причини розпаду СРСР 

(1985-1991) 

План 

1.Причини розпаду СРСР. 

2.Пострадянські незалежні держави. 

 
Література: 

 

1. Всесвіня історія . Підручник 11 клас. – К., 2010 

2. Всесвітня історія: Посібник до держ. екзамену для студ. іст. спец. / 

Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Петро 

Петрович... Моціяка (уклад.) - Ніжин : НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 282с. 

3. Газін Володимир Володимирович. Всесвітня історія ХХ ст.: Навч. посіб. 

для старшокл. та абітурієнтів / Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - 

Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2004. - 156с. 

 

 

1.Причини розпаду СРСР 

 

Розпаду СРСР передували декілька основних причин.  

І. Криза соціальної сфери наприкінці перебудови: 

  станом на 1988 р. рівень життя народних мас значно погіршився; 

  гострою залишалася житлова проблема; 

 oрізко підвищилися ціни на товари першої необхідності (за 1990 р. - у 8 

разів). 

Отже, перебудова, для якої були всі необхідні передумови (науково-

технічний потенціал, величезні запаси природних ресурсів, 

висококваліфіковані кадри фахівців у всіх галузях народного господарства) 

призвела до розпаду унітарної держави, хоча мала на меті 'й зміцнення. 

Такий перебіг подій - закономірне явище. Концепція перебудови від початку 

містила серйозні суперечності. Вона намагалася поєднати: 

 1) централізоване планування з ринковими відносинами; 

 2) збереження монополії КПРС на владу з демократизацією та політичним 

плюралізмом; 

 3) зміцнення унітарної держави з розширенням прав республік. 

Тому перебудова мала такі наслідки: 

 1) в економічній сфері половинчасте реформування не тільки не 

стабілізувало розвиток народного господарства, а й ще більше його 

розбалансувало; 

 2) у політичній сфері непослідовні реформи, часто суперечливі, спричинили 

розкол суспільства, жорстке протистояння між реформаторами і 

консервативними силами. Консерватори вбачали в перебудові загрозу своїм 
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інтересам. Оплотом цих сил були партійні апарати всіх рівнів. Системна 

криза призвела до розбіжностей в інтересах республік і центру. 

Отже, основні причини краху перебудови такі: 

 1) відсутність чіткої стратегії перебудовних процесів та пов'язаних із цим 

серйозних прорахунків у зовнішній і внутрішній політиці; 

 2) відсутність надійної президентської команди М. Горбачова, його 

нерішучість і непослідовність у проведенні основних політичних та 

економічних реформ; неприпустимо низький інтелектуальний рівень 

керівників компартії та держави; 

 3) шалений опір перебудові старого партійно-державного апарату; 

 4) конфлікт між тоталітарною системою і прагненням народів СРСР до 

демократії й національного самовизначення; 

 5) поразка СРСР в ідеологічному і психологічному протистоянні із Заходом. 

Значення перебудови полягає у такому: 

 1) вона відкрила радянським  республікам шлях до самостійності; 

 2) сприяла створенню і розбудові новим демократичним державам. 

 

2.Пострадянські незалежні держави. 

      Поряд з проголошенням на нараді в Білорусі 8 грудня 1991 р про 

об'єктивний процес виходу республік із складу СРСР у заяві трьох керівників 

говорилося про створення Співдружності незалежних держав у складі 

Білорусі, Росії і України. Ця співдружність проголошувалась відкритою для 

приєднання всіх держав — членів Союзу РСР, а також для інших держав, які 

поділяють її цілі і принципи. Казахстан і центральноазіатські республіки 

через кілька днів виявили готовність приєднатися до Співдружності. 

Горбачев, хоча і був незадоволений процесом розпаду СРСР, заявив про 

участь у процесі формування нового міжнародного альянсу. Проте на 

наступну зустріч одинадцяти керівників республік СРСР в Алмати (21 

грудня) його навіть не запросили. Фактично він був уже президентом без 

країни. Тепер уже одинадцять незалежних держав проголосили про 

створення Співдружності переважно з координаційними функціями, без 

будь-яких виконавчих, законодавчих чи судових інституцій і повноважень. 

Алматинська декларація проголошувала про принципи існування СНД. Під 

декларацією були відсутні підписи Грузії, Литви, Латвії і Естонії, які вважали 

взагалі незаконними своє включення до Союзу і не бажали брати участь у 

будь-яких альянсах. За цих умов Горбачев вимушений був добровільно 

скласти повноваження Президента СРСР. Учасники алматинської зустрічі, 

які поставили свої підписи під декларацією, доводили, що розпуск Союзу і 

створення альянсу, незалежних держав стали єдино можливим виходом із 

політичного тупика. 

     На перших порах центральне місце у взаємовідносинах учасників СНД 

займали питання, пов'язані з поділом майна СРСР, встановленням кордонів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
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між країнами, які вводили власні валюти. Встановлювались умови 

транспортування вантажів по територіях держав — учасниць СНД. 

Міжнародні відносини Росії і нових незалежних держав складалися із знач-' 

ним тертям і конфліктами. 

      Більшість нових незалежних держав виступали за плідні двосторонні 

відносини, хоча розпад СРСР значно зруйнував традиційні економічні зв'язки 

на його території. Найбільш показові зв'язки мають Росія і Білорусь, а 

президент останньої прагне об'єднання двох країн. Така політика має 

противників і прихильників як з однієї, так із другої сторони.  

     Отже, процес становлення взаємовідносин між новими незалежними 

державами, особливо між ними і Росією, є непростим. Ніякі формально 

створені наддержавні інституції не зможуть вирішити складних питань цих 

взаємовідносин. 


