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Актуальность. Изучение проблемы Учредительного собрания актуально 

на сегодняшний день. Данная тема вызывает интерес у историков, потому что 

представленный вопрос недостаточно полно отражен в историографии и тре-

буют более глубокого изучения. Кроме того, эта тема является одной из важных 

проблем, связанных с историей классово-политической борьбы в России 1917 г. 

Исследование процесса демократизации России вначале XXI в. дает возмож-

ность осмыслить исторический опыт, осознать, что социальное противостояние 

не может решить сложные политические проблемы. 

Цель дипломной работы – на примере проблемы Всероссийского учреди-

тельного собрания изучить процесс демократических преобразований в России 

1917–1918 гг. Объект дипломной работы – общественно-политическая жизнь 

России в 1917–1918 гг. Предмет – Учредительное собрание: идея, этапы подго-

товки, работа и разгон. Методологической основой работы стали принципы 

объективности, историзма, системности и ценностного подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту. 1. После Февральской ре-

волюции расстановка политических сил в России была не стабильной. Для того 

чтобы решить вопрос о власти, земле и собственности, а также принять Кон-

ституцию необходимо было созвать Учредительное собрание. В результате вы-

боров наибольшее количество депутатских мандатов получили эсеры – 51,7%, 

второе место было у большевиков – 24,5%, третье заняли левые эсеры с 5,6%, 

четвертое кадеты – 2,4%, и пятое меньшевики – 2,1%. 

2. После победы Октябрьской революции власть в России перешла к 

большевикам и левым эсерам. Они не отказались от созыва Учредительного со-

брания, но предложили его депутатам принять Декларацию трудящегося и экс-

плуатируемого народа. Большинство депутатов отказались принимать предло-

женную Декларацию. Затем, используя вооруженную силу, советское прави-

тельство разогнало Учредительное собрание. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы и источ-

ников. Общий объем работы – 63 страницы. Из них: список использованных 

источников и литературы – 7 страниц, реферат на русском, белорусском и ан-

глийском языках – 3 страницы. 
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Актуальнасць. Вывучэнне праблемы Ўстаноўчага сходу актуальна на 

сённяшні дзень. Дадзеная тэма выклікае цікавасць у гісторыкаў, таму што 

прадстаўленнае пытанне недастаткова поўна адлюстравана ў гістарыяграфіі і 

патрабуе больш глыбокага вывучэння. Акрамя таго, гэтая тэма з'яўляецца адной 

з важных праблем, звязаных з гісторыяй класава-палітычнай барацьбы ў Расіі 

1917 г. Даследаванне працэсу дэмакратызацыі Расеі напачатку XXI ст. дае 

магчымасць асэнсаваць гістарычны вопыт, усвядоміць, што сацыяльнае 

супрацьстаянне не дапаможа ў вырашэнні складаных палітычных праблем. 

Мэта дыпломнай працы – на прыкладзе праблемы Усерасійскага 

ўстаноўчага сходу вывучыць працэс дэмакратычных пераўтварэнняў у Расіі 

1917-1918 гг. Аб'ект дыпломнай працы – грамадска-палітычнае жыццё Расіі ў 

1917–1918 гг. Прадмет – Устаноўчы сход, ідэя яго ўзнікнення, этапы 

падрыхтоўкі і правядзення сходу, а таксама прычыны і вынікі яго разгону. 

Метадалагічнай асновай працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, 

сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. 1. Пасля Лютаўскай 

рэвалюцыі расстаноўка палітычных сіл у Расеі была ня стабільнай. Для таго каб 

вырашыць пытанне аб уладзе, зямлі і ўласнасці, а таксама прыняць 

Канстытуцыю неабходна было склікаць Устаноўчы сход. У выніку выбараў 

найбольшую колькасць дэпутацкіх мандатаў атрымалі эсэры – 51,7%, другое 

месца было ў бальшавікоў – 24,5%, трэцяе занялі левыя эсэры з 5,6%, чацвёртае 

кадэты – 2,4%, і пятае меншавікі – 2,1%. 

2. Пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі ўлада ў Расеі перайшла да 

бальшавікоў і левых эсераў. Яны не адмовіліся ад склікання Ўстаноўчага сходу, 

але прапанавалі яго дэпутатам прыняць Дэклярацыю працоўнага і 

эксплуатуемага народа. Большасць дэпутатаў адмовіліся прымаць 

прапанаваную Дэкларацыю. Затым, выкарыстоўваючы ўзброеную сілу, савецкі 

ўрад разагнаў Устаноўчы сход. 

Структура і аб’ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, трох глаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры і крыніц. 

Агульны аб'ём работы – 63 старонкі. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і 

літаратуры – 7 старонак, рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3 

старонкі. 
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Relevance. The study of the issue of the Constituent Assembly is certainly rele-

vant today. This problem is of interest to historians, because the presented question is 

not fully reflected in the historiography and requires a deeper study. In addition, this 

topic is one of the important problems associated with the history of the class-

political struggle in Russia in 1917. The study of the process of democratization of 

Russia in the early XXI century gives the opportunity to comprehend the historical 

experience, to realize that social confrontation will not help in solving complex polit-

ical problems. 

The aim of the diploma work is to study the process of democratic reforms in 

Russia in 1917–1918 on the example of the problem of the All-Russian Constituent 

Assembly. The object of the thesis – a socio-political life of Russia in 1917–1918. 

The subject is Constituent Assembly: idea, stages of preparation, work and dispersal. 

Methodological base of the work became the principles of objectivity, historicism, 

systematic and values-based approaches. 

Provisions to be defended. 1. After the February Revolution, the alignment of 

political forces in Russia was not stable. In order to resolve the issue of power, land 

and property, and to adopt the Constitution, it was necessary to convene a Constituent 

Assembly. As a result of the elections, the largest number of deputy mandates was 

received by the Socialist-Revolutionaries (51.7%), the second place was held by the 

Bolsheviks (24.5%), the Left SRs (5.6%), the fourth Cadets (2.4%), and the Fifth 

Mensheviks (2.1%). 

2. After the victory of the October Revolution, the power in Russia passed to the 

Bolsheviks and Left SRs. They did not abandon the convocation of the Constituent 

Assembly, but invited the deputies to adopt the Declaration of the working and ex-

ploited people. Most of the deputies refused to accept the proposed Declaration. 

Then, using armed force, the Soviet government dispersed the Constituent Assembly. 

The structure and size of the diploma thesis.  

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an introduction, 

three chapters, a conclusion and a list of used literature and sources. The total length 

of the work is 63 pages. Among them: list of sources and literature used – 7 pages, 

abstract in Russian, Belarusian and English – 3 pages. 


