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Актуальность: Последняя четверть XX века  ознаменовалась мировой 
волной демократизации, постепенно захватившей и коммунистические 
режимы Восточной Европы. Процессы, развивающиеся в этих странах, 
особенно в СССР, а ныне в Российской Федерации, продолжают привлекать 
к себе пристальное внимание международных политических кругов и 
научной общественности. Именно в период «перестройки» сформировались 
основные социально-политические группировки, борющиеся за власть до 
настоящего времени. Понять общие тенденции развития политической 
системы России можно только через изучение внутренних условий развития, 
особенностей политической борьбы между основными социально-
политическими силами. Все это можно проследить на страницах средств 
массовой информации и в публикациях документов. 
Цель работы – выявить и охарактеризовать публикации документов и 
материалы прессы по проблеме реформирования политической системы 
Советского Союза в период «перестройки» (1985-1991 гг.) 
Задачи дипломной работы: 
- рассмотреть публикации документов и материалы прессы по предпосылкам 
реформирования общества в СССР во второй половине 1980-х –             
начале 1990-х гг.; 
- рассмотреть материалы средств массовой информации и опубликованные 
документы касающиеся политики гласности;  
- выявить и проанализировать основные документы, затрагивающие 
реформирование  политической системы СССР в условиях «перестройки»; 
- на основе публикаций и материалов прессы рассмотреть формирование 
многопартийности в СССР. 
Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников и 
литературы. Общий объем работы – 63 страниц. Из них – список 
использованных источников и литературы – 5 страниц (80 наименование), 
реферат на русском, белорусском и английском языках – 3 страницы. 
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Актуальнасць: Апошняя чвэрць XX стагоддзя адзначылася сусветнай 
хваляй дэмакратызацыі, паступова якая захапіла і камуністычныя рэжымы 
Усходняй Еўропы. Працэсы, якія развіваюцца ў гэтых краінах, асабліва ў 
СССР, а цяпер у Расійскай Федэрацыі, працягваюць прыцягваць да сябе 
пільную ўвагу міжнародных палітычных колаў і навуковай грамадскасці. 
Менавіта ў перыяд «перабудовы» сфарміраваліся асноўныя сацыяльна-
палітычныя групоўкі, якія змагаюцца за ўладу да цяперашняга часу. 
Зразумець агульныя тэндэнцыі развіцця палітычнай сістэмы Расiі можна 
толькі праз вывучэнне ўнутраных умоў развіцця, асаблівасцяў палітычнай 
барацьбы паміж асноўнымі сацыяльна-палітычнымі сіламі. Усё гэта можна 
прасачыць на старонках сродкаў масавай інфармацыі і ў публікацыях 
дакументаў.  
Мэта працы - выявіць і ахарактарызаваць публікацыі дакументаў і 
матэрыялы прэсы па праблеме рэфармавання палітычнай сістэмы Савецкага 
Саюза ў перыяд «перабудовы» (1985-1991 гг.)  
Задачы дыпломнай працы:  
- разгледзець публікацыі дакументаў і матэрыялы прэсы па перадумовам 
рэфармавання грамадства ў СССР у другой палове 1980-х - пачатку 1990-х            
гг .;  
- разгледзець матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі і апублікаваныя 
дакументы датычацца палітыкі галоснасці; 
 - выявіць і прааналізаваць асноўныя дакументы, якія закранаюць 
рэфармаванне палітычнай сістэмы СССР ва ўмовах «перабудовы»; 
 - на аснове публікацый і матэрыялаў прэсы разгледзець фарміраванне 
шматпартыйнасці ў СССР.  
Структура і аб ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 
ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц і 
літаратуры. Агульны аб ём працы - 63 старонак. З іх - спіс выкарыстаных 
крыніц і літаратуры - 5 старонак (80 найменняу), рэферат на рускай, 
беларускай і англійскай мовах - 3 старонкі. 
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Relevance: The last quarter of the XX century was marked by the “third wave” of 
democratization that swept away the communist regimes of the Eastern Europe. 
The processes unfolding in these countries, especially in the USSR and then 
Russian Federation, attract much attention from academia and politicians. 
Perestroika gave birth to political development and social phenomena that 
determine the current events and socio-political life in the post-communist 
countries in general.  The general tendencies of the development can be understood 
through the examination of internal processes and struggle between the major 
social and political groups.  The most important sources of information used in the 
thesis work are published documents and materials of the Soviet press. 
The aim of the work is to determine and characterize the published documents and 
the materials of the press that touch the problems of reforming of the political 
system of the Soviet Union during perestroika (1985–1991). 
 The goals of the thesis work are the following: 
- examine the published documents and materials of the press that deal with the 
premises of the Soviet reforms in the second half of the 1980s–beginning of the 
1990s; 
- view the materials of mass media and published documents that regard to the 
policy of glasnost; 
- determine and analyze the main documents dealing with the reforming of the 
Soviet political system under perestroika; 
- scrutinize the formation of the multi-party system in the USSR on the basis of the 
published documents and materials of the Soviet press.  
Structure and volume of the thesis work. The thesis consists of an introduction, 
four chapters, a conclusion, and a list of sources and bibliography. The overall 
volume of the work is 63 pages. The list of sources and bibliography takes 5 pages 
and includes 80 items; summary in Russian, Belarusian and English languages 
takes 3 pages.  
 

 


