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Тема 5. СРСР у 1945–1991 рр.: основні етапи суспільно-політичного 

розвитку (4 год.) 

 

 

1. Охарактеризуйте процес післявоєнної відбудови СРСР. 

2. Визначте особливості пізнього (післявоєнного) сталінізму (ідеологія і 

практика). 

3. Назвіть причини й ознаки поглиблення кризи сталінізму в післявоєнний 

період. 

4. Завдяки чому переможцем у боротьбі за владу після смерті Сталіна став 

М. Хрущов? 

5. Розкрийте історичне значення ХХ з’їзду КПРС. 

6. Як відбувалася модернізація сталінської моделі розвитку держави і 

суспільства (за часів хрущовської відлиги)? 

7. Вкажіть причини невдачі економічних і суспільних реформ періоду 

“відлигиˮ. 

8. Чому М. Хрущова усунули від влади? 

9. Визначте основні риси суспільно-політичного й економічного життя 

періоду “застоюˮ. 

10. Розкрийте суть ідеологеми “розвинутий соціалізмˮ. Як вона втілювалася в 

політично-практичній площині?  

11. Назвіть головні прояви дисидентського руху. 

12. Які мотиви спонукали М. Горбачова розпочати радикальні політичні й 

економічні реформи? 

13. Якою була стратегічна мета політики “перебудовиˮ? 

14. Які найважливіші зміни настали в соціально-економічному та 

політичному житті в період “перебудовиˮ? 

15. Вкажіть наслідки й історичне значення “перебудовиˮ? 
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Тема 6. Перехід від тоталітарного до демократичного ладу (4 год.) 

1. Що найбільшою мірою сприяло зародженню та розвитку 

антикомуністичних рухів?  

2. Визначте спільні й відмінні риси в діяльності суспільно-

політичних рухів в країнах Центрально-Східної Європи у 80-х рр. 

ХХ ст. 

3. Наведіть приклади досягнення порозуміння між демократичною 

опозицією та комуністичною владою. 

4. Яку роль відіграв зовнішній чинник у формуванні й зміцненні 

антикомуністичних рухів? 

5. Вкажіть спільне й відмінне в перебігу “оксамитових революційˮ.  

6. Чи можна вважати радикальну зміну суспільної системи в країнах 

Центрально-Східної Європи у 1989 р. революцією? 

7. Визначте особливості демонтажу тоталітарних структур в країнах 

регіону. 

8. Які проблеми загострилися в регіоні внаслідок падіння 

комуністичних режимів? 

9. Як революційні зміни в Центрально-Східній Європі позначилися 

на європейській системі міжнародних відносин?  

10. Як трактуються демократичні революції 1989 р. в історіографії? 
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