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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Становлення і розвиток суверенної Української держави, зміни, викликані цілим 

рядом складних процесів у країні, утвердження національно-історичної самосвідомості її 

громадян, переоцінка цінностей та неупереджений погляд на сторінки нашого минулого 

потребують гнучких підходів до формування шкільної історичної освіти. На сучасному 

етапі визначальною ознакою та ціннісною основою високопрофесійного вчителя історії є 

його історичне мислення, національна свідомість, зорієнтованість на загальнолюдські 

духовні цінності.  

Програма екзамену з історії має на меті забезпечити розуміння студентами явищ і 

процесів, що відбувалися в ході еволюційного розвитку людської цивілізації, формувати 

здатність аналізувати і давати оцінки української нації історичним подіям на основі 

особистого осмислення досвіду людства, і зокрема, у ході історичного руху суспільства. 

Усвідомити історичні факти і події, закономірності їх плину в просторі і часі. 

Іспит складається у письмовій формі. Кожен екзаменаційний білет включає два 

екзаменаційні питання – по одному з історії України та всесвітньої історії.  

У своїх відповідях студенти повинні показати глибину і усвідомленість знань і 

вмінь з історії за такими вимогами: 

- знання і розуміння закономірностей історичного процесу; 

- знання фундаментальних явищ з історії людської цивілізації та вміння бачити 

основні тенденції історії України в контексті світової історії; 

- вміння виділити національно-своєрідне на фоні загально-історичного розвитку 

людства; 

- опанування навичками самостійного аналізу джерел і наукової літератури згідно з 

вимогами джерелознавчих та історіографічних дисциплін; 

- уміння аналізувати історичний матеріал під кутом зору методологічного плюралізму, 

наукової об'єктивності і багатофакторної обумовленості історичного процесу; 

- вміння здійснювати порівняльний аналіз тотожних процесів у різних країнах світу; 

- вміння узагальнювати типові процеси і явища в світовій історії. 

Оцінювання   знань   та   вмінь   студентів   здійснюється   з   урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів і базується на наступних критеріях: 

- оцінку "відмінно" виставляють студенту, який вільно володіє матеріалом та 

історичною термінологією, здатний до самостійного критичного ставлення до історичних 

подій і явищ, виявляє закономірності, основні тенденції та протиріччя історичного 

процесу, вміє робити аргументовані висновки; 
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- оцінку "добре" заслуговує студент, який вільно володіє матеріалом, висловлює 

власну точку зору стосовно подій, явищ, процесів, вміє аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати матеріал, синхронізувати історичні події і явища; 

- оцінка "задовільно" виставляється студенту, який розкриває фактичний матеріал, 

дає характеристику явищам, відтворює загальну картину історичних процесів, визначає 

історичні поняття, знає основні дати; 

- оцінку "незадовільно" заслуговує студент, який не володіє необхідними знаннями, 

лише фрагментарно відтворює фактичний матеріал і не здатний до аналізу подій, 

процесів і явищ. 

 

Частина І.    Історія України. 

(від найдавніших часів до сучасності). 

Первіснообщинний лад - доба кам'яного віку, епоха міді-бронзи на території 

України. 

Палеоліт: визначення епохи, її хронологічні рамки, періодизація. Час появи найдавніших 

людей в межах України, розвиток палеолітичних культур. 

Мезоліт: хронологія, характеристика здобутків мезолітичного населення. Формування 

людського суспільства: первісне людське стадо, дородова община, родовий лад. 

Неоліт: визначення доби як нової історичної епохи. "Неолітична революція", її суть і 

значення. Неолітичні землероби і скотарі на території України. 

Енеоліт: визначення, хронологічні рамки. Відкриття металургії міді. Перший великий 

суспільний поділ праці. Трипільська культура та інші культури землеробського і 

скотарського населення мідного віку України. 

Бронзовий вік: визначення, хронологічні рамки. Технологія бронзоливарного 

виробництва. Другий великий суспільний поділ праці. Основні тенденції розвитку 

культур давнього населення України в епоху бронзи. Початок розкладу 

первіснообщинного ладу і формування станово-класового суспільства. 

 

Формування цивілізованого суспільства - доба раннього залізного віку на території 

України 

Ранній залізний вік: визначення, хронологічні рамки. Роль і значення впровадження 

залізних знарядь праці. Цивілізація - новий щабель у розвитку людства. Вождівство як 

перехідна ланка від первісності до цивілізації. Кіммерійці: походження, історичний 

розвиток, господарство, побут, суспільство. Скіфи, їх утвердження у Північному 

Причорномор'ї. Скіфо-перська війна і формування Великої Скіфії, її етногеографія за 
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Геродотом; сучасне бачення проблеми. Історичний розвиток, господарство, побут, 

суспільство Великої Скіфії в V-IVCT. н.е.. Скіфська державність. Мала Скіфія в Криму. 

Сармати: античні джерела, археологічні дані про походження сарматів. Сарматські 

міграції, утвердження сарматів на території України. Господарство, побут і суспільство 

сарматів. 

Грецька колонізація Північного Причорномор'я: концепції, етапи, характер та основні 

осередки на території України. Основні періоди та етапи історичного розвитку Ольвії, 

Тіри, Херсонеса, Боспора, їх державно-політичний устрій. 

Етнічний склад населення, суспільство, економіка, побут та культура. Вплив античної 

цивілізації на автохтонне населення давньої України. 

Східні слов'яни в давнину (V - поч. IX ст.) 

Класичне слов'янознавство та сучасні наукові гіпотези етногенезу слов'ян. Утворення 

східної гілки слов'янства. Історико-археологічна концепція київської школи: 

М.Брайчевський, О.Приходнюк, В.Баран, Д.Козак, М.Чмихов, Р.Терпиловський, 

П.Толочко, Є.Максимов. Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. 

Культурно-етнічна консолідація східнослов'янського масиву на давньоукраїнських 

землях за часів великого переселення народів (III-VII ст.) Розвиток суспільних відносин у 

східних слов'ян у добу "воєнно-родової демократії". Антський та дулібський воєнно-

політичні союзи: історія взаємин з готами та гуно-аварськими етносами, суспільний 

устрій, господарство, побут, вірування та звичаї. Наукові гіпотези етно-культурної 

ідентифікації антів і склавінів (східних). Концепції М.Грушевського, В.Петрова про 

автохтонне походження українського народу. 

Від писемних склавінів і антів до історичних племінних княжінь східних слов'ян (IV-IX 

ст.). "Повість временних літ" про назви, географію розселення та звичаї 

східнослов'янських союзів племен на українських землях. Літописний образ Дніпра і 

"шляху з варяг у греки" та наукові оцінки. Полянське племінне княжіння та його роль у 

становленні ранньодержавного об'єднання Руська земля. Історіографічний огляд про 

походження апелятиву "поляни". Суспільні відносини, соціальна стратифікація, 

господарство. Літописна характеристика та наукові гіпотези щодо заснування Києва та 

Старокиївської династії. • Тюркокочовий фактор у східнослов'янській історії раннього 

середньовіччя. Утворення Хозарського каганату та його вплив на слов'янське населення 

Середнього Подніпров'я. Слов'яно-хозарські відносини за писемними джерелами та їх 

наукова інтерпритація (М.Артамонов, Б.Рибаков, О.Новосельцев, О.Пріцак, П.Толочко та 

ін.). 
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Українська історія у добу Київської Русі (сер. IX -  40 р. XIII ст.) 

Передумови утворення Руської землі з центром у Києві. Джерела та історіографія. 

Давньоруське літописання. Літописи дохристиянської Русі -"Велес книга" та "Літопис 

Аскольда": дискусійність гіпотез і науковий пошук. "Повість временних літ" як 

фундаментальне джерело з історії Київської Русі. Місцеве літописання та його 

джерелознавчий аналіз. 

Перші відомості про "Русь" в джерелах. Літописна інтерпретація питання "звідки пішла 

Руська земля і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля постала". Провідні 

історіографічні гіпотези про походження етноніма "Русь". Етимологія понять Русь-

Україна, Мала Русь, Велика Русь. Перші згадки назви "Україна". Сучасний стан 

наукового доробку проблеми у ретроспективі концепції М.Грушевського. 

"Повість временних літ" про початки державного об'єднання "Руська земля". Наукове 

розв'язання питання: Русь - північна чи південна. Просторові координати "Руської землі" 

у Середньому Подніпров'ї. Київське князівство за Аскольда та Діра. Поширення 

християнства. 

Норманський фактор у руській історії: літописні сюжети та науковий аналіз. Етнічний 

склад скандинавів на Русі. Події 882 р. Князі Олег та Ігор на Київському столі. Русь в 

системі візантійських і хозарських взаємин. 

Язичництво східних слов'ян та його еволюція. Міфологеми язичництва у літописанні та 

інших давньоруських творах. Образ князя в язичницькій ментальності слов'янського 

населення Русі. 

Київська держава в середині X ст. - 50-х pp. XI ст. Реформаторська діяльність княгині 

Ольги, великих руських князів Володимира та Ярослава Мудрого. Об'єднання 

східнослов'янських земель у державній системі родового сюзеренітету. Формування 

адміністративно-територіальної конфігурації Руської держави. 

Офіційне запровадження християнства на Русі. Літописна характеристика "вибору віри 

Володимиром" і "Корсунської легенди" та наукові реконструкції охрещення   князя   

Володимира,   його   дружини,   киян   і   населення   Русі. 

Становлення руської церковної організації та статус Київської митрополії в системі 

Візантійського патріархату. Місце церкви у соціальному та етнокультурному розвитку 

давньоруського суспільства. Вплив християнства на еволюцію морально-етичних норм 

суспільного життя. Духовні та політико-правові ідеї праці митрополита Іларіона "Слово 

про Закон і Благодать". Цивілізаційне значення християнізації Русі. 
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Загострення політичної боротьби за Київський стіл між Володимировичами. Літописна 

версія та науковий аналіз причин і механізму міжусобних війн. "Заповіт" Ярослава 

Мудрого та еволюція родового сюзеренітету. 

Тріумвірат та дуумвірати Ярославичів на Русі в XI ст. - поч. XII ст. Система Любецького 

з'їзду як прийнятна модель внутрішнього державного правопорядку та поліцентризму. 

Посилення тенденції загальноруської єдності в першій третині XII ст. Події в Києві у 

1113 р. Політична програма князя Володимира Мономаха. 

Русь у добу феодальної роздробленості (40 pp. XII ст. - перша третина XIII ст.). Причини, 

сутність і періодизація роздробленості Русі як історіографічна проблема. Провідні 

тенденції історичного розвитку князівств-земель. Київська земля. Чернігівське та 

Новгород-Сіверське князівства. Переяславське князівство. 

Волинська та Галицька землі в ХІ-ХІІ ст.: формування території, порубіжних кордонів і 

міст, політична історія. Утворення великого Галицько-Волинського князівства. Роман 

Мстиславич і його політична діяльність. Феодальна війна на території Галицьке-

Волинської Русі. Відвоювання князем Данилом Романовичем Галицького столу. 

Регіональна консолідація та політичні змагання за першість на Русі й володіння Києвом у 

60-ті pp. XII ст. - 30 рр XIII ст.). Ольговичі, Ростиславичі, Мстиславичі, Давидовичі, 

Довгоруковичі у боротьбі за старшинство на Русі. 

 

 Державно-політичні та суспільні відносини у давньоруській державі 

Воєнно-торгівельна організація та політична форма держави "Руська земля" на 

початковому етапі розвитку (сер. IX - сер. X ст.); її історична еволюція (кінець X - поч. 

XIII ст.}   Історіографія проблеми. Великокнязівська влада, право та ідеологія. Князь і 

дружина, засади взаємин між ними. Полюддя: прагматична дія і релігійний ритуал. Віче 

та собори на Русі. Князівські сейми -з'їзди. 

Соціально-економічний розвиток Київської Русі (ІХ-ХШ ст.). Соціальна стратифікація 

давньоруського суспільства за "Руською Правдою". Вільні, напіввільні та залежні 

категорії населення. Давньоруська сім'я, побут та шлюбні відносини. Характеристика 

соціальних рухів у Русі. Літописні сюжети та сучасні наукові доробки з теми. 

Форми великого землеволодіння на Русі (Х-ХШ ст.). Історіографія проблеми. 

Землеволодіння та господарство князівське і боярське. Церковна власність та 

господарство. Місце та значення великого землеволодіння в економіці Древньої Русі; 

колективна державна власність; система повинностей у давньоруському суспільстві. 

Давньоруське село та сільське господарство. 
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Шляхи формування та генезис давньоруських міст; топографічна структура, 

соціальна типологія та управління, господарське життя. Ремесло та торгівля, гроші та 

грошовий обіг у Київській Русі. 

Етнічна характеристика Русі (IX - XIII ст.). Історіографічні концепції про 

етнічний розвиток Русі. Традиції історіографії XVII - поч. XIX ст. (В.Татищев, 

О.Рігельман, Д.Бантиш-Каменський. О.Шафонський, Я.Маркович ін.). Історіографічні 

розвідки та загострення етнічної теми Київської Русі в XIX ст. (М.Погодін, 

М.Максимович, М.Костомаров, В.Антонович, О.Шахматов, М.Грушевський). Провідні 

гіпотези етнічної історії Русі в історіографії XX ст. і на сучасному етапі (І.Огієнко, 

В.Мавродін, К.Гуслистий, Б.Греков, Б.Рибаков, П.Толочко, В.Петрухы, О.Толочко, 

Л.Залізняк, Д.Степовик ін.). Етнографічна специфіка східних слов'ян напередодні 

утворення Київської Русі та посилення інтеграційних тенденцій. Етнічні процеси в Х-ХІ 

ст. Роль православної церкви в етнокультурній історії Русі. Давньоруська етнокультурна 

спільність: поняття, сутність, регіональні виміри. Етнічні процеси в епоху удільної 

роздробленості держави. Етнічний склад і етнічне самоусвідомлення населення 

південноруських князівств-земель. 

 

 Зовнішня політика та міжнародні відносини Київської Русі 

Геополітична конфігурація Русі та її вплив на формування міжнародних зв'язків на 

початковому етапі Київської держави. Політико-правовий характер русько-візантійських 

угод кінця IX - пер. половини X ст. Русь в системі міжнародних відносин 2-ї половини X 

ст. Східний та південний напрями зовнішньої політики князя Святослава. Русько-

болгаро-візантійський вузол відносин і імперські плани Святослава. Поліцентричний 

характер міжнародних відносин Русі в ХІ-ХІІІ ст. Відносини з сусідніми слов'янськими 

державами. Русь і Степ. Печенізька доба в історії Давньоруської держави. Половецький 

фактор в руській історії та його вплив на загострення внутрішніх протиріч в Київській 

Русі. Монголи та Русь: перша зустріч і перша кров, битва на р. Калці та її наслідки. 

 

 Культура Київської Русі та її історичне значення 

Шляхи формування давньоруської культури та глибинна закоріненість історичних 

традицій. Писемність і освіта. Літописання та література. Архітектура та мистецтво. 

Історичне значення та місце давньоруської культурної спадщини у скарбниці світової 

культури. 
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 Південно-Західна Русь-Україна під ігом Золотої Орди 

Літописні джерела та історіографія питань. Різноманітність та суперечливість оцінок. 

Героїчний супротив і боротьба руського народу з монголо-татарською навалою орд хана 

Батия. Монгольського завоювання Південно-Західної Русі і встановлення іга 

золотоординських ханів. Сутність і форми васальної залежності  українських земель від 

Орди в економічній, політичній, військовій сферах. Переписи населення 1245, 1250, 1260 

рр. наслідки монгольської навали. Чернігівська земля в період  її завоювання монголами: 

діяльність князя Ростислава Михайловича; удільне дроблення деурбанізація, часткове 

спустошення; відхід Чернігівського політичного центру до Брянського князівства. 

Становище князівств Середнього Подніпров’я: зникнення Переяславщини; ослаблення 

Київщини та переїзд в 1299 р. Митрополита Максима до Володимира – на Клязьмі, 

згодом  до Москви. Втрата Києвом ролі «об’єднувача слов’янських земель». Дискусія про 

«перетікання Київської історії » та утворення 2-х політичних центрів Русі. 

 Галицько-Волинське князівство після навали Батия: руйнація; перебування князя 

Данила на Заході; боярські усобиці; Ярославська битва 1245 р. Причини і наслідки 

поїздки князя Данила в Сарай. Васальна залежність. Зміцнення князівства. 

Зовнішньополітичні заходи Д. Галицького по створенню міжнародної анти ординської 

коаліції. Військові дії в  50-60 рр. ХІІІ ст. та їх наслідки.  

 Стосунки наступників Данила Галицького з ординськими ханами. 

 

Інкорпорація українських земель у державно-політичні і суспільно-економічні 

системи Литви та Польщі. (сер. ХІV – сер. ХVІ ст.). 

 Історичні обставини для України сер. ХІV ст. Джерела та стан наукової розробки 

історії перебування українських земель у складі ВКЛ. Різноманітність і суперечливість 

історіографічних оцінок литовської доби та становища українського суспільства. Періоди 

історії Литовсько-Руської держави.  

 Початок литовської політичної зверхності. Приєднання до Литви Волині, 

Київщини з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщини та Поділля. Особливості 

адміністративно-політичного і правового устрою. Заміна руської династії 

Гедиміновичами. Суть принципу управління – «старого не змінюємо, а нового не 

запроваджуємо». Київське князівство часів Ольгердовичів як консолідуючий центр 

українського народу. 

 Об’єднавчо-інтеграційні процеси між Литвою і Польщею. Боротьба Польщі, 

Угорщини та Литви за Галичину. Кревська унія 1385 р. та її наслідки. Централізаторська 

політика Вітовта по збереженню єдності ВКЛ. Ліквідація удільних князівств. Зростання  
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невдоволення. Спроби відновлення статусу українських князівств. Посилення 

промислових настроїв та російських впливів і військових дій у ВКЛ. Соціальна 

стратифікація українського суспільства. Еволюція феодального стану і земельних 

відносин та становище селянства за їх економічним і правовим статусом. Литовські 

статути. Міста: інфраструктура, етнічний склад, Магдебурзьке право. Торгівля. 

 

Українські землі в складі Речі Посполитої: політичний та соціально-економічний 

розвиток 

Передумови Люблінської унії. Велике князівство Литовське і Королівство 

Польське на шляху реалізації унійної ідеї. Люблінський сейм 1569 р. Позиція української 

аристократії на сеймі. Перехід українських земель під владу Корони Польської в складі 

Речі Посполитої, їх нова організація. Українська феодальна верства в нових умовах: 

зростання князівської могутності, консолідація шляхетської верстви. Магнатсько-

шляхетська колонізація Наддніпрянської України. Українці, поляки, євреї в новоосвоєних 

регіонах. Розвиток сільського господарства. Зміни в економічному і правовому становищі 

селянства. Юридичне оформлення кріпосного права. III Литовський статут. Міста і 

міщанська верства в післяунійних умовах. Внутрішня і зовнішня торгівля. 

Церква і релігія в Україні у XIV - на початку XVII ст. Братства. Пошук 

шляхів релігійного порозуміння, Брестська церковна унія і загострення міжконфесійних 

відносин. Відновлення і легалізація православної церкви. Релігійно-суспільна діяльність 

митрополита Петра Могили. 

 

Виникнення українського козацтва та його роль в історії українського народу      

(XV - сер. XVII ст.) 

Етимологія слова "козак". Концепції походження українського козацтва. 

Перші документальні згадки про українських козаків. Козацька колонізація "Дикого 

Поля". Характер занять, соціального устрою на козацьких землях. Виникнення 

Запорізької Січі. Законодавча, виконавча та судова влада на Січі. Військове мистецтво 

запорізьких козаків. Боротьба козаків з агресією 

турецьких та кримськотатарських загонів. Історичні постаті: Д.Вишневецький-Байда, 

Б.Ружинський, 1.Підкова. 

Утворення реєстрового козацтва і початок трансформації козацтва з 

побутового явища в окремий стан українського суспільства. Козацько-селянські 

повстання кінця XVI ст. під проводом К.Косинського, С.Наливайка, Г.Лободи, їх 

історичне значення. Покозачення населення Брацлавщини, Правобережного Подніпров'я 
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та Лівобережжя на початку XVII ст. як фактор національно-визвольного й 

антифеодального руху. Виникнення поміркованої (компромісна) та радикальної 

(непримиренної) партій в козацтві. Політичний курс гетьмана П. Сагайдачного на 

перетворення козацтва у впливову військово-політичну силу в Україні і басейні Чорного 

та Азовського морів. Козаки в Хотинській війні 1621 р. Спільні походи запорізьких та 

донських козаків на Кримське ханство і Туреччину в 20-х - 40-х pp. XVII ст. "Азовське 

сидіння" 1637-1642 pp. Крах поміркованої партії в козацтві по закінченні Хотинської 

війни і радикалізація настроїв козацько-селянських мас в 20-х - 30-х pp. XVII ст. 

Повстання 1625 p. і Куруківський договір. Повстання 1630 р. Т.Федорович. 

Переяславська угода. "Статті для заспокоєння руського народу". Зруйнування Кодацької 

фортеці на Дніпрі козаками І.Сулими. Повстання 1637 р. П.Павлюк (Бут), К.Скидан. 

Битви під Кумейками та Боровицею. "Ординація Війська Запорізького Реєстрового" 1638 

р. Повстання 1638р. під проводом Я.Острянина та Д.Гуні. Причини поразок та історичне 

значення козацько-селянських повстань 20-х - 30-х pp. XV1I ст. 

Запорізька Січ і українське козацтво в міждержавних відносинах протягом 

20-х - 40-х pp. XVII ст. Козацтво в Тридцятилітній війні. Відносини з Західною Грузією, 

шахським Іраном, Швецією, Російською державою. 

 

Національно-визвольна боротьба українського народу середини XVII ст. та 

формування козацько-гетьманської держави. 

Україна в складі Речі Посполитої напередодні повстання Б.Хмельницького. 

Визрівання революційної ситуації. Початок, причини та наслідки повстання 1648 p., 

битви під Жовтими Водами та Корсунем. Основні етапи визвольної боротьби 

українського народу проти Польщі, їх рушійні сили, характер та вплив на становище в 

Речі Посполитій. Трансформація війни в революцію. Етапи національно-визвольної 

революції (1648-1676 pp.). Розгортання війни в 1648-1649 pp.: битви під Пилявцями, 

облога Львова, Замостя. звільнення західного регіону та формування державних 

інституцій. Повернення армії Б.Хмельницького на схід та вступ до Києва. Проголошення 

програмових засад виборювання української держави. Зборівський договір 1649 р. 

Формування української козацько-гетьманської держави: органи влади, адміністративно-

територіальний устрій, створення армії, фінансова система, судочинство, соціально-

економічна структура. Внутрішня і зовнішня політика уряду Б.Хмельницького. 

Білоцерківський договір 1651 р. та його наслідки. Військові події 1651-

1653рр. Пошук альтернатив вибору військово-політичного союзника. Переяславська Рада 

та договір з Московською державою 1654 року. "Березневі статті": зміст та політико-
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правова оцінка. Війна з Польщею 1654-1656 pp. Віленська угода. Зміна союзницької 

орієнтації Б.Хмельницького. Оцінка Гетьмана як державотворця, військового діяча, 

дипломата, людини. 

 

Україна в другій половині XVII ст. Руїна. Спроби збереження державності 

Внутрішнє становище Гетьманщини та Слобожанщини: економіка, торгівля, 

поширення феодального землеволодіння, соціальне становище суспільних верств. 

Розвиток ремесла, торговельні шляхи, заняття населення. Стосунки із Запорозькою 

Січчю. 

Політичне становище України. Загострення суспільних суперечностей та боротьба 

старшинських угрупувань за політичну владу в 50-60-х pp. Руїна: причини та прояви. 

Гетьманування І.Виговського. Політична концепція Ю.Немирича. Причини і початок 

громадянської війни. Полтавська трагедія. Галицький договір 1658 р. та його наслідки. 

Битва під Конотопом. Повстання І.Богуна та І.Сірка. Юрій Хмельницький. 

Слободищенський трактат 1660р. Розкол України. 

Гетьмани Правобережжя - П.Тетеря і Лівобережжя - І.Брюховецький. 

Андрусівське перемир'я 1667 р. Об'єднавча політика гетьмана П.Дорошенка, його 

союзницькі орієнтації. Бучацька угода 1672 р. Лівобережна Україна за часів   гетьманів   

Д.Многогрішного,   І.Самойловича.   Наслідки   для   України 

"Вічного миру" 1686 p. між Росією і Польшею. Становище Гетьманщини в 

кінці XVII - першій чверті XVIII ст. 

 

Україна за часів гетьманування І.Мазепи. Посилення інкорпораційних процесів у 

складі Російської імперії  (кінець ХVІІ -  20-і рр. ХVІІІ ст.). 

 

Посилення московської держави. Політика Петра І щодо України. 

Гетьманування І.Мазепи, його внутрішня політика. Участь України у Північній війні. 

Шведська орієнтація І.Мазепи. Полтавська битва 1709р. та її наслідки. Конституція і 

"Вивід прав України" П.Орлика. Реформи Петра І та Україна: господарство, торгівля, 

податки. Становище Запорізької Січі. 

Політичний розвиток Гетьманщини та Запорожжя у XVIII ст. Етапи наступу 

російського царизму на автономію України. Перша Малоросійська колегія 1722-1727 pp. 

Наказний гетьман П.Полуботок. Гетьманування Д.Апостола. Гетьманський уряд 1734-

1750 pp. К.Розумовський та його реформаторські наміри. Скасування Гетьманщини. II 

Малоросійська колегія. Ліквідація козацького устрою. 
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Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської 

імперії з середини XVIII ст.: сільське господарство, промисловість, торгівля. Інтеграція 

економіки України у загальноросійський ринок. Становище селян і козаків. Ріст 

феодального землеволодіння. Кріпосне право. Загострення соціальних відносин. 

Повстання. Заселення, соціально-економічний розвиток Південної України. 

Правобережжя та західноукраїнські землі: політичне, соціально-економічне 

становище, суперечності. Феодально-кріпосницьке гноблення, національні, релігійні 

утиски. Фільварки. Народні рухи, визвольна боротьба. Гайдамаки. Опришки. 

Три поділи Речі Посполитої та їх наслідки для України. 

 

Культура України в середині ХІV – ХVІІІ ст. 

 Історичні умови та труднощі розвитку культури українського народу в сер. ХІУ – 

сер. ХУІІ ст. Становище освіти, пошуки, віри, мови, літописання. Шкільництво в 

монастирях і при церквах, колегіях, бурсах-школах (з 1586 р.).  

 Острозька колегія (К. Острозький, Г. Смотрицький). Утворення і діяльність Києво-

Могилянської колегії. П. Могила, Навчання і викладання в університетах Західної 

Європи, Юрій Дрогобич, П. Русин, С.Оріховський. Вплив на українську культуру ідей 

гуманізму та просвітництва. Друкарство. Швайпольт Фіоль, Іван Федоров «Апостол», 

«Буквар», «Острозька біблія». Література. Мистецтво. Народна творчість. Вплив 

культури на етнічну свідомість народу. 

 Розвиток культури в сер. ХУІІ – ХУІІІ ст. Виникнення та діяльність вищих шкіл. 

Києво-Могилянська академія: зміст освіти, значення. Колегіуми в Чернігові, Харкові, 

Переяславі. Освіта населення. Освіта населення. Традиції в розвитку літератури, мови, 

Філософські твори. І. Гізель, Г. Кониський, С. Яворський. «Синопсисс», «Києво-

Печерський патерик». Козацькі літописи. «Історія Русів». Література і поетична школа. 

Українські вчені в  природознавстві, медичні. Архітектура. Козацьке бароко. 

Образотворче мистецтво. 

 Музика. Митці. Вплив ідеї ренесансу і козацького демократизму на подальшу добу  

національного відродження.          

 

Українські землі в першій половині XIX ст. 

Українські землі в першій половині XIX ст.: політико-адміністративний лад, 

місце в імперській національно-регіональній політиці урядів Росії та Австрії. 

Народонаселення і тенденції його регіонального розміщення. Колонізація Півдня. Етнічна 

структура населення, міжетнічні відносини. Соціально-економічне становище 
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українських земель в першій половині XIX ст. Тенденції консервації традиційної аграрної 

економіки. Галузева структура промисловості, її доіндустріальний характер. Українські 

міста, їх типологія. Явища застою міської економіки. Гальмівний вплив феодальної 

системи. Станова структура українського суспільства, норми суспільних відносин у 

першій половині XIX ст. Зародження політичної опозиції в українському суспільстві. 

Російський дворянський радикалізм (декабризм), його програмні позиції, організація, 

тактика "військової революції-". Декабризм та національне питання. Польсько-

шляхетський рух та Україна.  

Зародження українського національного руху в Наддніпрянщині. 

Дворянський автономізм. Етап "збирання спадщини". Культурно-ідейна спадщина 

Кирило-Мефодіївського товариства. Ідеї "слов'янської федерації". 

Особливості генезису українського національного руху в Австро-Угорщині. 

Греко-католицька церква та "проблема русинів". "Руська трійця". Велика австрійська 

революція 1848-49 pp. та Західна Україна. Головна Руська Рада, суперечливість її 

політичної платформи та тактики. Уроки революції. 

 

Системні реформи в Російській та Австро-Угорській імперіях і пореформенна 

модернізація українського суспільства 

Імперські реформи в Австро-Угорщині в сер. XIX ст. Впровадження 

конституційного ладу та федералістичної системи. Реформи в історичних долях Західної 

України. 

Характерні риси реформаторського процесу в Російській імперії. Селянська 

реформа, особливості її впровадження на українських землях. Земська та судова реформи, 

перетворення в системі освіти. Скасування рекрутської системи. Роль реформ 60-70-х pp. 

XIX ст. в подальшій історичній еволюції українського суспільства. 

Пореформена індустріально-капіталістична модернізація, її факторна 

обумовленість, регіональні особливості. Виникнення нових промислових галузей та 

сучасної економічної інфраструктури (банки, біржі, акціонерне засновництво та ін.). 

Соціальні наслідки модернізації. Урбанізація, нова культурно-економічна роль міст. 

Руйнування феодальної станової структури, формування класів капіталістичного 

індустріального суспільства. Етнічні аспекти модернізації. 

Непропорційність   ролі   українців   у   цьому   процесі.   Посилення   

тенденцій "русифікації" етнічної структури українського суспільства. 

 

Формування багатопартійності в пореформенному українському суспільстві 
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Передпартійні суспільні рухи у Наддніпрянщині пореформенної доби. 

Російське народництво. "Ходіння в народ". Тероризм, його поразка на поч. 80-х pp. 

Російський ліберальний рух в Україні. "Петиційна кампанія". Тактична слабкість 

ліберальної течії. 

Зародження соціал-демократії, фактори її популяризації. Пореформене 

"українофільство". Обмеженість і криза "культурницької" тактики. М.Драгоманов та його 

федералістична концепція. Початок "політизації" українського руху. Поява політичних 

гуртків. ЗБУО. Створення політичних партій. РСДРП, її внутрішнє розшарування. 

Створення партії соціалістів революціонерів, її організації в Україні. Формування 

центристсько-ліберальних структур в Україні. Єврейські політичні партії в Україні. 

БУНД. Створення РУП, її подальша ідейно-політична еволюція. Криза РУП та її розпад. 

Українська соціал-демократична спілка. Створення УСДРП, її соціальна база, програма та 

тактика. 

Український націонал-лібералізм на поч. XX ст. Виникнення УДП, причини 

її політичної слабкості. 

Громадський рух в Зах. Україні пореволюційних років. Поразка "рутенства". 

Поширення "русофільства", його політична сутність. Виникнення "народовства", його 

культурно-ідейна платформа. Крах "пової ери". Радикалізм у Західній Україні, його ідеї 

та тактика. Полеміка радикалів з "русофілами" та "народовцями". 

Створення УРП, УНДП та соціал-демократії. Формування громадських 

організацій західних українців (кооперації, "просвіт", молодіжно-сгортивних організацій).  

Польсько-український етнополітичний конфлікт, його причини, суть та наслідки. 

 

Українські землі на початку XX ст. 

Революція 1905-1907 pp. та Україна. Провідні суспільні класи українського 

суспільства в революції. Завершення формування багатопартійної системи. Розстановка 

партійно-політичних сил: лівий радикалізм, лібералізм, рухи праворадикального 

спрямування. 

Український національний рух у період революції, його організація та 

політичний курс. Причини слабкості. Українські фракції в І та II Державних Думах. 

"Третьочервнева" монархія та Україна. Тактика придушення ліворадикальної 

опозиції та національних рухів. Столипінський економічний курс та його наслідки в 

Україні. Перша світова війна та Україна. Місце "українського питання" в політиці 

воюючих держав. Українська політична еліта в її ставленні до війни. Назрівання 

політичної кризи в Російській імперії. Лютнева революція та Україна. 
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Українська національна державність у 1917-1919 pp. 

Криза російської державної системи після Лютневої революції. Суть 

"двовладдя". Консервативна та ліворадикальна альтернативи "березневому 

компромісові". Провал корніловського заколоту. Тенденції "більшовизації" масових 

настроїв. 

Створення Української Центральної Ради, її суспільна база, організація. 

Провідні партії Центральної Ради. Тактика Центральної Ради. Проголошення автономії 

України. Взаємовідносини з Тимчасовим урядом. Центральна Рада в умовах назрівання 

загальноросійської революційної кризи. 

НІ Універсал, проголошення УНР. Війна між Раднаркомом та Центральною 

Радою, її причини, хід, наслідки. Проголошення IV Універсалу. Брестський мир, австро-

німецька окупація України. Державний переворот 29 квітня 1918 р. Історичні заслуги та 

прорахунки Центральної Ради. "Українська Держава" П.Скоропадського, її класова та 

політична опора. Економічний курс гетьманату, його культурна політика. Політична 

криза восени 1918р. Крах австро-німецького    блоку    в    першій    світовій    війні    та    

його    наслідки. 

Проголошення ЗУНР, її територіальне розчленування сусідніми державами. 

Польсько-українська війна 1918-1919 pp. 

Повстання Директорії, відновлення УНР. Сутність режиму Директорії, його 

політична суперечливість. Конфронтація з РРФСР та комуністичним урядом України. 

Поразка Директорії. 

 

Утвердження радянсько-комуністичного режиму в Україні 

Радянський режим в Україні у 1919 p.: система та політика. "Воєнний 

комунізм". Внутрішня криза та поразки на фронтах влітку 1919р. 

Режим Добровольчої Армії та Директорії УНР восени 1919р. Війна між ними 

та її наслідки. Повстанські рухи в тилу Добровольчої Армії. Поразка денікінців. 

Відновлення Радянської влади в Україні. Корективи її політики. Розгром нелегальної 

опозиції, ліквідація партій боротьбистів та борбистів, формування однопартійної системи. 

Радяно-польська війна. Плани воюючих сторін. Суть польсько-

петлюрівських договорів. Періодизація військових дій. Ризький мирний договір, його 

наслідки для України. 

Ліквідація останніх осередків організованого збройного опору радянському 

режимові наприкінці 1920 р. 
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Політика "военного комунізму", кризові політико-економічні тенденції в 

УСРР наприкінці 1920-1921 pp. 

 

Україна у складі СРСР 20-30-і pp. 

Міжнародне становище України на початку 20-х pp. Діяльність української 

радянської дипломатії. Криза політики воєнного комунізму. Економічне становище 

України. Кризові явища в українському соціумі. Селянська війна 1919-початку 20-х рр. 

Голод 1921-1923 pp.  

Запровадження НЕПу. Неп у сільському господарстві. Неп у промисловості. 

Проблеми, суперечності та економічні кризи непу. Неп і трансформація політичного 

режиму радянської держави. Політика коренізації: українізація і розвиток національних 

меншин. Поява "національного ухильництва" в КП(б)У. 

Утворення СРСР і втрата Україною незалежності. Прийняття конституцій СРСР і 

України. Статус УСРР.   

Утвердження радянської моделі тоталітарної системи влади. Ознаки тоталітаризму. 

Політичні процеси та  репресії 20-30 pp. в Україні. Здійснення індустріалізації: завдання, 

труднощі, характерні риси, особливості   та   наслідки.   Соціально-економічні   та   

національно-політичні аспекти процесу колективізації сільського господарства. Причини 

та наслідки голоду 1932-33 pp. 

Основні тенденції культурного розвитку. Проблема „культурної революції”. 

Боротьба з неписемністю та відновлення і розбудова української національної освіти в 

Україні. Освітня політика режиму. Культурне відродження 20-х рр. Особливості процесу 

підпорядкування культурного життя владним структурам в УСРР в 30-х рр. 

 

 

Українські землі у складі Польщі, Румуни і Чехословаччини (20-30-ті pp.) 

Включення західноукраїнських земель до складу Польщі, Румунії та 

Чехословаччини  та особливості регіональної  політики урядів цих держав по відношенню 

до українських регіонів. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель. 

Політичні рухи та партії Західної України у міжвоєнний період. Соціалістичні рухи. 

Демократичні партії. Створення ОУН. Становище греко-католицької церкви. Митрополит 

А.Шептицький. 

 

Україна у роки другої світової війни (1939-1945 pp.) 
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"Українське питання" напередодні та на початку другої світової війни. 

Проголошення автономії Карпатської України. Пакт Молотова-Ріббентропа. Входження 

західноукраїнських земель до складу СРСР. Суперечливий характер політики 

сталінського режиму в західноукраїнських землях. 

Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941-

1942 pp. Розгром німецько-фашистських військ під Москвою. Контрнаступ радянських 

військ на території України. Поразки в районі Харкова та Криму. 

Встановлення фашистського окупаційного режиму. Місце України у планах 

фашистів. Пограбування національних багатств України. Терор і масове знищення 

мирного населення. Вивезення людей до Німеччини. 

Всенародна боротьба в тилу фашистських загарбників. Радянський партизанський 

рух на окупованій території України. Український штаб партизанського руху. Збройна 

боротьба формувань ОУН-УПА в 1941-1944 pp. 

Сталінградська битва. Контрнаступ радянських військ. Битва під Курськом. Вихід 

радянських військ до Дніпра та визволення І лева. 

Розгортання боїв на Правобережній Україні. Корсунь-Шевченківська операція. 

Перемога в Криму. Визволення західних областей України і Закарпаття. 

Ратний і трудовий подвиг українського народу в роки війни. Україна на міжнародній 

арені, утворення ООН. 

 

Повоєнна відбудова і розвиток України в середині 40-х - середині 50-х pp. 

Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Зовнішньополітична діяльність 

УРСР. Особливості процесу відбудови народного господарства України. Голод 1946 - 

3947 pp. Рівень життя та побуту населення. Радянізація західних областей України. 

Львівський церковний собор 1946 р. 

Боротьба ОУН - УПА з радянською репресивною машиною. Масові репресії 

радянського режиму проти населення Західної України. Операція "Вісла". 

Культурно-ідеологічні процеси в Україні. Боротьба з "націоналізмом" та 

"космополітизмом". 

 

Україна  умовах лібералізаційних процесів середини 50-х - середини 60-х років. 

Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР. Десталінізація. 

Лібералізація. Розширення прав союзних республік. Зародження дисидентського руху. 

Соціально-економічний розвиток України. Перехід до управління промисловістю за 

територіальним принципом (1957 р.). Раднаргоспи, їх діяльність та сучасна оцінка. 
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Реалізація хрущовських надпрограм (освоєння цілинних земель, розширення посівів 

кукурудзи, форсоване збільшення виробництва м'яса, молока і масла) та її вплив на 

Україну. Зміни та зрушення у соціальній сфері. 

Духовне життя в Україні: основні тенденції та характерні риси. Спроби 

реформування в галузі освіти. Русифікація. Феномен шестидесятництва. Адміністративне 

утвердження атеїзму. 

Діяльність УРСР на міжнародній арені. Участь України у роботі ООН та інших 

міжнародних організацій 

 

Українська РСР у другій половині 60-х - середині 80-х pp. ХХ ст. 

Соціально-економічне становище. Пошуки шляхів прискорення розвитку економіки 

і соціальної сфери. Економічні реформи 60-х pp. Наростання застійних явищ у народному 

господарстві, поглиблення кризи і занепаду економіки. Криза організації праці. 

Несприятлива демографічна ситуація. Загальне падіння темпів росту життєвого рівня 

народу. 

Суспільно-політичне життя. Курс партійно-державної номенклатури на консервацію 

існуючого режиму. Обмеження реальної влади рад. Зростання масштабів бюрократичного 

апарату. Згортання гласності. Діяльність П.Шелеста і В.Щербицького в Україні. 

Конституція СРСР 1977 і України 1978. Національна політика в Україні і поглиблення 

русифікації. Дисидентський рух і репресії проти дисидентів та українського народу в 

цілому. 

Духовний розвиток суспільства. Посилення ідеологічного диктату. 

"Маланчуківщина". Феномен дисиденства в Україні та його провідні течії. Політичні 

репресії 60-70-х pp. 

Наука. Українська радянська література. Музика. Театр. 

 

Початок національно-державного відродження українського народу у період 

перебудови радянського суспільства. 

Феномен перебудови: причини, суть, зміст, основні етапи, характерні риси та 

особливості. Суперечливий характер перших спроб соціально-економічних перетворень. 

Чорнобильська катастрофа. Місце і роль гласності у контексті суспільно-політичних 

трансформацій. Демократизація. 

Неформальні організації. Утворення Народного Руху України. Вибори до Верховної 

Ради СРСР. Шахтарський страйк 1989 p., зародження організованого незалежного 



 1
8 

робітничого руху. Релігійний ренесанс. Національне питання і національні меншини в 

Україні. Національно-культурне відродження. 

Вибори до Верховної Ради та місцевих Рад України та їх наслідки. Парламентська 

опозиція як фактор національного державотворення. Декларація про державний 

суверенітет і її значення. 

Початок формування багатопартійної системи: основні етапи, проблеми, характерні 

риси та особливості. Криза в КПУ. Розгортання процесу суверенізації УРСР. Еволюція 

суспільних поглядів та процесів: від ідеї оновленого СРСР до проголошення незалежності 

України. Спроба державного перевороту (серпень 1991 р.).ДКНС. Проголошення Акту 

про незалежність України та його наслідки. 

 

Україна в період незалежності. 

Стартові умови розгортання державотворчого процесу. Становлення владних 

структур. Проблеми розбудови української державності. Формування місцевих органів 

влади і самоврядування. Дострокові вибори 1994 р. Президента та Верховної Ради 

України. Вибори Верховної Ради 1998 та 2002 рр. та їх наслідки. Президентські вибори 

1999 р. Проблема формування більшості у Верховній Раді. 

Конституційний процес: етапи, здобутки, проблеми. Прийняття Конституції України 

1996 р. Формування багатопартійності. 

Зміни умов розвитку економіки України після розпаду СРСР. Спроби реформування 

економіки та причини їх невдач у першій половині 90-х pp. Роздержавлення, приватизація 

та фінансова система України. Загострення економічної кризи. Основні тенденції 

розвитку економіки у другій половині 90-х років. Фінансова та макроекономічна 

стабілізація. Суперечності здійснення аграрної реформи. Здобутки та проблеми у 

реформуванні економіки на сучасному етапі. 

Духовний розвиток суспільства. Повернення історичної пам'яті народу. Зростання 

соціальної активності інтелігенції. "Закон про мови" та проблеми його реалізації. Основні 

тенденції розвитку релігійного життя. Реформування освітньої сфери та його наслідки. 

Здобутки та проблеми розвитку вітчизняної науки та мистецтва. 

Формування концепції зовнішньополітичного курсу незалежної України. Основні 

принципи зовнішньої політики. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації. Ядерне 

роззброєння. Західний напрям зовнішньої політики. Відносини України та СНД. 

 

Частина ІІ. Історія південних, західних і східних слов'янських народів. 

(від найдавніших часів до нашого часу). 
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Історія слов'янських народів - складова частина всесвітньої історії. 

Предмет, історико-географічні та хронологічні рамки, періодизація курсу 

"Історія слов'янських народів". Роль західних, південних і східних слов'ян у світовому 

процесі та розвитку культури. 

 

Давні слов'яни (ІУ – УІІ ст.). 

Історіографічні проблеми походження та прабатьківщини слов'ян. 

Індоєвропейська спільність та дискусійні питання слов'янського етногенезу. Найдавніші 

історико-писемні, лінгвістичні та археологічні джерела про походження слов'ян. 

Праслов'яни серед етнічних спільнот давнини. Сучасні дослідження історії слов'ян в 

Україні. 

Територія великого слов'янського розселення в V-VII ст. Суспільно-

політичний лад і етно-культурний розвиток слов'ян у добу воєнно-політичиих союзів. 

"Князівство Само" та виникнення ранніх державних утворень. Вплив на слов'ян великого 

переселення народів, початок їх пересування на Балканський півострів і формування 

південного слов'янства. Слов'яно-аваро-візантійські стосунки в V-VII ст. Результати та 

значення вторгнення слов'ян для долі Східної Римської імперії. 

 

Південнослов'янські народи та країни (VII-XVII ст.) 

 

Болгарія. 

Союзи слов'янських племен на території сучасної Болгарії. Протоболгари та 

їх розселення на Балканському півострові. Утворення давньої Болгарської держави, її 

соціально-політична та етнічна еволюція до середини IX ст. Прийняття християнства та 

перетворення болгарської церкви на археєпископію. Внутрішня та зовнішня політика 

Першого Болгарського царства за князювання Симеона. Встановлення національної 

патріархії. Богомільство. Послаблення держави за царювання Петра. Західно-Болгарське 

царство Самуїла. Завоювання Болгарії Візантією. Значення просвітницької місії св. 

Кирила та Мефодія для Болгарії; діяльність їхніх учнів. "Золотий вік" болгарської 

культури та його вплив на Русь. 

Період візантійського панування в Болгарії та боротьба проти нього. Утворення другого 

Болгарського царства. Соціально-економічний розвиток, політичний лад, зовнішня 

політика Болгарії у XIII-XIV ст. Повстання під проводом Івайла. Політична криза та 

розпад Другого Болгарського царства. Окупація південної та завоювання північної 
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Болгарії Османською імперією. Турецька система панування на болгарських землях у 

XV-XVII ст. Визвольні повстання болгар 1598, 1685-1688 рр. Гайдуцький рух. Війна 

Туреччини з державами "Священної ліги" та її наслідки для південнослов’янських 

народів. 

Культура Болгарії XII-XVII ст.: Житійна та апокрифічна література. 

Тирновська літературна школа, її вплив на Україну та інші слов'янські народи. 

 

 Сербія 

Сербія Сербські землі у VIII-XV ст. Початки державності та виникнення 

держави Неманичів, її політичний розвиток до першої третини XIV ст. Встановлення 

сербської архієпископи. 

Сербська держава в період правління Стефана Душана, його "Законник". 

Проголошення Сербії царством і патріархією. 

Послаблення і розпад Сербії на окремі землі після смерті Стефана Душана. 

Битва сербів з турками на Косовому полі. Васальна залежність Сербії від Османської 

імперії. "Сербська деспотовина". Завоювання Сербії турками. Турецька система 

панування на сербських землях у XV-XVII ст.: адміністративно-територіальний устрій, 

стан національної церкви, землеволодіння, ремесла та міста. Участь сербського народу у 

боротьбі Австрійської монархії з Туреччиною у 1688-1689рр. і велике переселення сербів 

на територію Воєводини та у Хорватію. Розселення албанців у Косово і Метохії. Початок 

переселення сербів у Росію. 

Культура Сербії. Літописання, епос, організація шкільної справи. Сербо-

українські зв'язки. 

 

Боснія. 

Історичні області та етнічний склад населення. Причини повільного об'єднання у 

державу. Поширення християнства та боснійська церква. Боснійська держава у ХНІ - 

першій половині XIV ст. Піднесення Боснії у 2-й половині XIV ст. та її послаблення у XV 

ст. Виникнення історичної області Герцеговини. Завоювання боснійських земель 

турками. Турецький адміністративно-територіальний устрій Оселення турків на 

боснійських землях. Релігійно-етнічні процеси в XVI - XVII ст. 

 

 

Чорногорія. 
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Історичні райони Чорногорії. Поширення християнства. Зетська держава. 

Територія Чорногорії в складі Сербської та Боснійської держав. Термін "Чорногорія" та 

еволюція його територіального та етнічного значення, Окупація турками Чорногорії, 

політичні особливості її перебування у складі Османської імперії. Визвольна боротьба. 

Реформи митрополита Данила. Політичні та культурні зв'язки із східнослов'янськими 

народами. 

 

Македонія. 

Розселення слов'ян на території Македонії у VI - поч. VIII ст., їх залежність 

від Візантійської імперії. Поширення християнства. Літературно-просвітницька 

діяльність Климента Охрідського. Входження Македонії до складу Болгарської держави. 

Правління царя Самуїла. Візантійське панування у XI - перші! половині XIV ст. 

Македонія у складі Сербської держави. Поділ Македонії на уділи ті підкорення 

Османською імперією. Політика колонізації та ісламінізаці Становище православного 

населення Македонії. 

 

Хорватія. 

Хорватські землі у VIII-XI ст. Утворення Хорватської держави. Поширенні 

християнства. Хорватія в XII-XV ст. Аграрні відносини. Міста. Дубровнії Етнічна та 

соціально-економічна еволюція далматинських міст. Включенні хорватських земель до 

складу Угорського королівства та їх політичні становище. Дубровницька республіка. 

Культура Хорватії в X-XV ст. Поширення писемності. Дубровници література. 

Архітектура та образотворче мистецтво далматинських міст. Впли ідей гуманізму в      

XV ст. 

Хорватія в XVI-XVII ст. Завоювання частини Хорватії Османська імперією в   

1-пол.  XVI  ст. та  включення її  в  систему  адміністративно територіального устрою. 

Переселення сербів і влахів на окуповану турками хорватську територію. Поширення 

княжинської системи. Втрата Туреччиною цих земель у кінці XVII ст. 

Хорватські землі під владою Австрії. "Військовий кордон" у 2-й пол. XVII ст. 

- Банська Хорватія. Антигабсбурзька опозиція. Змова Зринських 1663-1671 pp. та її 

невдача. Наступ австрійського абсолютизму. 

Далмація під владою Венеції в XV-XVII ст. Наслідки венеціансько-турецьких 

воєн. Дубровницька республіка. 

 

Словенія. 
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Розселення словенських племен та історична територія Словенії. Словенські 

землі у складі "князівства Само". Франкське панування. Підкорення словенців 

німецькими феодалами. 

Соціально-економічний розвиток у XH-XV ст. Включення словенських 

земель до імперії Габсбургів, їх політичний стан у XVI-XVII ст. Реформація та 

католицька реакція. Істрія під владою Венеції. 

Культура Хорватії, Далмації, Словенії XV-XVII ст. Розквіт культури в 

Далмації та Дубровнику в епоху пізнього Відродження. Реформація. Розвиток освіти, 

мовознавства, науки, архітектури, мистецтва. П.Трубар. Історичні твори М.Орбіні. 

 

Полабсько-прибалтійські слов'яни у VIII - XII ст. 

Територія розселення полабсько-поморських слов'ян. Соціально-економічний 

розвиток. Генезис міст. Закономірності і типологічні особливості процесу формування 

державності в різних регіонах Полаб'я. Ободритська державність. Держава Готшалка. 

Вендська держава. Релігія поморських слов'ян. 

Перший та другий етапи німецького натиску на схід. Загарбання німецькими 

рицарями полабських земель та онімечення слов'янського населення. 

 

Чехія (VIII-XVII ст.) 

Чеські землі в VIII - XIV ст. Розселення чеських племен і легендарний період 

їх історії. Великоморавська держава: суспільний устрій, зовнішня політика, місія св. 

Кирила та Мефодія, занепад. Формування Давньочеської держави та її відносини зі 

Священною Римською імперією. Чеське королівство у XIII - XIV ст. Внутрішня та 

німецька колонізація. Династія Люксембургів. 

Політична стабілізація Чеської держави. Правління Карла IV (1). Гуситська 

національно-релігійна війна. Передумови, характер, періодизація. Діяльність і вчення Яна 

Гуса. Політична боротьба в 1415-1419 pp. Повстання в Празі 1419 р. Чашницький і 

таборитський напрями. "Чотири празькі статті". Еволюція відносин між чашниками та 

таборитами. Хіліазм. Хрестові походи. Базельський конгрес, "празькі компакти" та битва 

під Ліпанами. Розвиток гуситського руху у 1434-1471 pp. Внутрішня та зовнішня політика 

Іржі з Подебрад. Еволюція пансько-шляхетського руху. Виникнення та ідеологія общин 

чеських братів. Історичне значення та сучасні історіографічні оцінки гуситського руху. 

Загострення відносин між панством і королівськими містами в період 

правління Ягеллонської династії. Чеське королівство у 1526 р. - XVII ст. Обрання 

Фердинанда І Габсбурзького на чеський престол і його політика. Антигабсбургзька 
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опозиція. Повстання 1547 р. і його наслідки. Чеська конфесія. "Грамота-маєстат 

величності" 1609 р. Повстання чеських станів 1618-1620 pp.: соціально-політичний 

характер, хід і поразка на Білій Горі. Втрата чеськими землями незалежності. 

Габсбурзько-католицькі репресії, релігійні переслідування. Наслідки для Чехії 

Тридцятирічної війни. Повстання 1680 p., 1692-1693 pp. Зародження капіталістичних 

відносин у Чехії. 

Культура Чехії: церковна освіта, життя чеських святих, літописання. 

Заснування Празького університету. Літературно-просвітницька діяльність. Общини 

чеських братів. Ян Амос Коменський. Книгодрукування та мовознавство. Зародження 

слов'янознавства. Архітектура та образотворче мистецтво. 

 

 

Словацькі землі (VІІІ – ХVІІ ст.). 

Розселення слов'янських племен на словацькій території. Західні словацькі 

землі у сфері впливу союзу Само. Об'єднання племінних княжінь у складі Великої 

Моравії. Словацькі землі у X - поч. ХІІ ст. у складі Чеської держави. 

Включення Словаччини до складу Угорського королівства. Вшш Угорщини 

на суспільне життя Словаччини. Діяльність М.Чака. Словацькі земя1 за часів династії 

Ягеллонів в Угорщині. Соціально-економічні процеси формування знаті, правове 

становище селян, розвиток міст.Суспільні та економічні зміни в кінці XVI-XVH ст. 

Включення Словаччини до складу Австрійської імперії. Загарбання Південної 

Словаччини Туреччиною в сер. XVI ст. Австро-Турецькі війни та їх вплив на словацькі 

землі. Повернення Австрії Південної Словаччини. Участь словаків у русі Тьокея Імре 

Ракоці (1678-1685 pp.). Економіка. Цехове ремесло. Зародження мануфактурного 

виробництва. Торгівля. 

Словацька культура: основні тенденції розвитку. 

 

Польща (VIII-XVII ст.) 

Союзи польських племен у легендарний період польської історії. Утворення 

Давньопольської держави. Запровадження християнства. Зовнішня політика Мешка І, 

Болеслава Хороброго. Внутрішня криза 1030 р. 

Політичний розвиток польських земель середини XI - першої половини XII 

ст., колонізація на німецькому праві. Міста, торгівля. Монгольські напади та утвердження 

Тевтонського ордену на пруських землях. 
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Внутрішньополітичні чинники подолання роздробленості. Формування 

лицарства-шляхти. Становище церкви. Процес відродження Польської держави (XIV-XV 

ст.). Казимир III Великий. Розширення території. Формування станової монархії: 

соціальна структура суспільства, завершення формування шляхти, духовенство, селяни, 

міщани; шляхетські привілеї (Кошицьки:5 та Нешавські статути); вальний сейм і 

шляхетські сеймики. Зовнішня політика Польщі. Кревська унія. Війни з Тевтонським 

орденом у XV ст. і їх результати. Грюнвальдська битва. 

Польща у XVI-XVII ст. Внутрішньополітичний розвиток в XVI ст. 

Екзекуційний рух і посилення позицій шляхти. Люблінська унія. "Генрихові артикули" - 

основний закон Речі Посполитої. Соціально-економічний розвиток Польщі, формування і 

розквіт фільварково-панщинної системи. Погіршення становища селян і городян. Вплив 

фільварково-панщинного господарства на розвиток торгівлі та міського ремесла; 

посилення кризових явищ в економіці в сер. - 2-й половині XVII ст. 

Реформаційний рух в Польщі та його особливості. Лютеранство, кальвінізм, 

вчення    чеських    братів,    польські    брати    та   їх    місце    у    реформації. 

Контрреформація. Діяльність ієзуїтів. Берестейська церковна унія. Боротьба з польськими 

братами і вигнання їх з країни. 

Політичний розвиток Речі Посполитої в кінці XVI-XV1I ст. Нова магна-терія. Падіння 

ролі шляхти у політичному житті. Рокош М.Зебжидовського. Становлення магнатської 

олігархії. Система "ліберум вето" та її вплив на державно-політичний розвиток. Спроби 

короля Яна Казиміра зупинити політичний розпад. Внутрішня криза та економічний 

занепад Польщі в кінці XVII ст. 

Зовнішня політика Польщі у XVI-XVII ст. Люблінська унія в контексті 

міжнародних стосунків. Відносини з Росією, Швецією та Туреччиною у XVII ст. 

Культура Польщі. Історичні хроніки Аноніма Галла, В.Кадлубека, Яна Длугоша. 

Література та освіта. Заснування Краківського університету. М.Коперник. Наукові 

знання. Архітектура. Скульптура. Живопис. 

 

Північно-східні слов'яни у ХІІ-ХУ ст. Утворення великого Московського князівства 

Особливості етнокультурного, політичного та економічного жита 

Новгородсько-Псковської боярської республіки, Полоцького та Володимир» 

Суздальського князівств. Посилення ролі північно-східних удільних князівств  земель та 

війни за Київський стіл. А. Боголюбський. 

Новий етап німецького "натиску на Схід" і завоювання населення Східної' 

Прибалтики (кін. XII - перша половина XIII ст.). Відсіч східних слов'я колоніальній 
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експансії німецьких хрестоносців і шведських завойовників. Битви на р. Неві та 

Чудському озері. 

Формування Давньомонгольської держави - "Ехе Монгол Улус". "Велиш яса" як 

законодавчий збіг ш воєнно-політичного ладу держави Чингізхана. Причини та етапи 

монгольської експансії. Виникнення Монгольської імперії, адміністративно-

територіальний та суспільно-політичний устрій. 

Початок, хід і результати завоювання північно-східних руських земелі 

Героїчний опір слов'ян військам хана Батия. Утворення та політик! адміністративний 

устрій Золотої Орди. Затвердження та сутність систем золотоординського іга у Північно-

Східній Русі.  Характеристика відносин руських земель із Золотою Ордою. 

Історіографічні оцінки політики компромісу з Ордою князів Ярослава Всеволодовича, 

Олександра Невського та його нащадків. Науковий аналіз монгольського фактору в 

руській історії. 

Пом'якшення суспільної кризи в Північно-Східних князівствах, початок 

соціально-економічної та політичної стабілізації (XIV ст.). Новгород, Москва, Твер - 

різнопорядкові центри щодо Золотої Орди. Посилення Московського князівства за Івана 

Калити та його синів. Дмитро Донський і виступ Москви як організатора боротьби проти 

золотоординського панування в північно-східних землях. Куликівська битва та її 

історичне значення. Остаточна ліквідація монголо-татарського іга. 

Причинна характеристика та завершення процесу політичного об'єднання 

північно-східних слов'янських земель навколо Москви. Роль церкви в об'єднавчій 

політиці. Феодальна війна у 2-й третині XV ст. та перша криза московської династії за 

Василя II Темного. Суспільно-політична та соціально-економічна історія Великого 

Московського князівства за Івана НІ. Приєднання Новгородської, Тверської, В'ятської, 

Верховської та Сіверської земель та наслідки посилення Московського князівства для 

східних слов'ян. 

Культурний процес у Північно-Східній Русі. Літописання. Церковне життя і освіта. Усна 

народна творчість. Архітектура. Живопис. 

 

Московська держава у XVI ст. 

Дві константи російського історичного процесу: формування єдиної території 

за рахунок приєднання сусідніх земель і зміцнення політичної системи монархічної 

влади. Історіографія проблеми. Природне середовище, територія та населення Московії у 

першій половині XVI ст. Соціально-економічний розвиток. Політичний устрій. Боротьба 
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феодальних угрупувань за владу в 30-40-х pp. XVI ст. Суспільна роль Московської 

церкви, її стосунки з державою. Єретичні рухи. 

Формування концепції самодержавної влади за Івана IV. Політичні реформи 

"Обраної Ради" та їх вплив на соціальну стратифікацію суспільства. Опричнина царя 

Івана Грозного: причини, хронологія, сутність, наслідки та соціальна ціна. Суспільна 

криза в Росії наприкінці XVI ст. Політика царів Федора Іоановича та Бориса Годунова. 

Основні напрями зовнішньої політики Росії. Загарбання Поволзьких ханств і 

початок завоювання народів Сибіру. Лівонська війна та її результати для Московської 

держави. Політика Росії щодо українських і білоруських земель в складі Речі Посполитої, 

Кримського ханства, Кавказу. 

 

Російська держава у XVII ст. 

Росія на межі століть: криза суспільства та держави. Смутний час і феномен 

"самозванства" в російській історії. Лжедмитро І, позиції феодальної знаті та народних 

мас щодо нього. Обрання царем боярина Василя Шуйського - другий етап Смути; його 

внутрішня та зовнішня політика. Повстання під проводом Івана Болотнікова. Політичні 

центри доби Смути. Лжедмитро ІІ. "Семибоярщина" та претендент на Московський трон 

польський королевич Владислав. Польсько-шведська інтервенція. Визвольна боротьба 

російського народу та відновлення єдиної державності. Земський собор 1613 р. і початок 

правління Романових. 

Посилення централізованої монархічної влади та державної регламентації 

суспільного життя в Росії в середині - другій половині XVII ст. Соборне уложення 1649 р. 

Прискорення утворення станової структури російського суспільства. Завершення 

юридичного оформлення загальнодержавної системи кріпосного права та його значення в 

подальшій історії народів Росії. Початок переходу до само державного абсолютизму. 

Соціально-економічний розвиток Росії. Податна реформа. Фінанси. Перші 

мануфактури. Міста і торгівля. Загострення соціальних протиріч у Московській державі. 

Суперечливий характер діяльності церкви. Справа патріарха Никона, Церковний розкол, 

його соціальна та ідеологічна сутність. Міські повстання та козацько-селянська війна під 

проводом Степана Разіна. 

Міжнародне становище та зовнішня політика Росії. Російсько-польські, 

російсько-турецькі та російсько-шведські відносини. Українське та білоруське питання в 

російській зовнішньополітичній стратегії та тактиці. Особливості зовнішньої політики 

Росії на Далекому Сході, Центральній та Передній Азії. 
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Культура. Освіта, суспільно-політична думка та література. Вплив 

української культури на формування та розвиток російської культури. Книгодрукування. 

Архітектура. Живопис. Народний театр. 

 

Слов'янські народи Російської імперії на початку XVІІІ ст. 

Перетворення Росії в абсолютну монархію. Реформи Петра І у першій чверті XVIII ст.:  

військова, реформа центрального та місцевого апарату управління. Церковна реформа. 

Духовний регламент Феофана Прокоповича. Формування чиновницько-бюрократичного 

апарату абсолютизму. "Табель про ранги" (1721 р.). "Регламент регламентів". 

Створення регулярної армії та флоту. Рекрутська система. Боротьба дворянських 

угрупувань за владу при спадкоємцях Петра І. 

Катерина І та Петро II "Біронівщина". А.П. Волинський. Політика Єлізавети Петрівни. 

Розширення, прав і привілеїв дворянства. Міжнародна політика Росії в 1725-1762 рр. 

 Катерина II. Політика "освіченого" абсолютизму. Його соціальна суть. Кріпосницьке 

законодавство Катерини II. "Уложена" Комісія 1767р. Селянська війна 1773-1775 pp. під 

проводом О. Пугачова: причини, хід та наслідки. Оформлення станового ладу. 

"Учреждєніє о губерніях". Жалувані грамоти дворянству та містам. Внутрішня політика 

Павла І. 

 

Росія в XIX ст. 

 Двірцевий переворот 1801р. Абсолютизм Олександра І. 

"Маніфест" і "Положення" 19 лютого 1861 р. Характер реформи та її наслідки. 

Особливості ліквідації кріпосництва в національних окраїнах. 

Причини, хід та наслідки реформ 60-70-х pp. XIX ст. Положення про земські установи. 

Реформа судочинства. Фінансові реформи. Реформи в галузі освіти. Цензурні правила. 

Міська реформа 1870 р. Військова реформа. Обмежений характер реформ і посилення 

реакційної політики самодержавства. Національно-колоніальна політика царизму в 60-70-

ті роки. 

 

Російська імперія у XX ст. 

 Характер, особливості і рушійні сили буржуазно-демократичної революції 1905-1907 pp. 

Маніфест 17 жовтня. Національно-визвольна боротьба народів Росії. 

Утворення партій і громадських організацій. Селянський рух. Діяльність Державної 

Думи. Реформи П.А.Столипіна. Наслідки реформ.  
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Російська революція 1917 – 1922 рр. 

Лютневе повстання в Петрограді, повалення самодержавства. Утворення Рад і 

Тимчасового Уряду.  

Жовтень 1917р. і прихід до влади в Росії більшовиків. Утворення і діяльність Ради 

Народних Комісарів (РНК). Революція на фронтах. Визнання радянським урядом Росії 

незалежності Фінляндії та Польщі. 

Причини і суть громадянської війни в Росії. Основні етапи громадянської війни та 

інтервенцій. Інтервенція країн Антанти. "Воєнний комунізм", його розвиток і економічні 

системи. "Демократична контрреволюція" і "Біла справа". Колчаківщина. Деніківщина. 

Врангелівщнна. Махновщина. 

 

Радянська країна в 1920-1930- х роках ХХ ст. 

Нова економічна політика (НЕП), її суть і завдання. Голод 1921-1922рр. Утворення СРСР. 

Конституція СРСР та її зміст. 

Індустріалізація: Джерела, засоби втілення в життя та напрями. Соціально-економічні 

наслідки. Колективізація сільського господарства. Насильницькі методи її здійснення. 

Причини гальмування та згортання НЕПу. 

Зовнішня політика СРСР. Вступ в Лігу Націй. Проблеми Європейської безпеки і позиція 

СРСР. Договори про взаємодопомогу з Францією та Чехословаччиною. Участь СРСР в 

громадянський війні в Іспанії і в локальних військових конфліктах. Війна з Фінляндією. 

Англо-франко-радянські переговори 1939р. Пакт Молотова-Ріббентропа про ненапад з 

Німеччиною (серпень 1939р.), його секретні протоколи. 

 

СРСР у роки Другої світової війни 

Напад фашистської Німеччини на Радянський союз. Бойові дії в прикордонних районах. 

Відступ Червоної Армії. Причини поразок і катастроф Червоної Армії в початковий 

період війни. Битва за Москву. Фронт і тил весною і літом 1942р. Партизанська, підпільна 

боротьба на окупованих територіях. Колабораціонізм. Докорінний перелом у ході війни. 

Розгром німецько-фашистських військ під Сталинградом та під Курськом. Битва за 

Дніпро. 

Проблеми ленд-лізу та другого фронту в антигітлерівській коаліції.. Бойові дії Радянської 

Армії в країнах Європи. Кримська конференція "союзників". 

 

Радянське суспільство в 1953-1964 pp. 

ХХ з'їзд КПРС та розвінчання культу особи Сталіна. Десталінізація. Реабілітаційні 
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процеси. Непослідовність демократизації та лібералізації суспільно-політичного життя в 

період хрущовської "відлиги". 

Пошуки нових форм методів управління народним господарством. Основи і напрямки 

розвитку, економіки. Економічні реформи: зміст, сутність, причини невдач. Початок 

освоєння цілинних земель, перелогових земель та його наслідки. Створення системи 

раднаргоспів. Реорганізація МТС. 

ХХІІ з'їзд КПРС і третя програма партії. Проголошення курсу: "розгорнуте будівництво 

комунізму". Розходження між партійною програмою і дійсністю. Усунення М.С.Хрущова 

та ідеологічний реванш. 

 

СРСР в середині 60-х - першій половині 80-х pp. ХХ ст. 

Соціально-економічне становище країни. Реформа А. Косигіна (1965-1967). Причини 

невдач реформ. Консервація командно-адміністративних методів управління народним 

господарством. Зростання, промислового потенціалу країни. Структурні зрушення в 

промисловості та транспорті. Встановлення воєнно-стратегічного паритету між СРСР і 

США. Екстенсивний характер розвитку народного господарства. Ускладнення 

продовольчої проблеми. Продовольча програма 1982р. та причини її провалу. 

Перехід від колективного до одноособового керівництва країною. Л.І.Брежнєв і культ 

генсека. Ідеологія. Концепція "розвинутого соціалізму". Національне питання і 

міжнародні відносини в СРСР. Конституція 1977р. Суперечливий характер розвитку 

культури. Освіта. Наука. Література і мистецтво. Правозахисник рух. А.Сахаров. 

Дисидентство і політичні репресії в СРСР. Зростання обмеження суверенних прав 

республік. 

Основні напрями зовнішньої політики СРСР. "Доктрина Брежнєва". Події 1968 р. в 

Чехословаччині, в І980-1981 pp. в Польщі та дії СРСР. Вторгнення радянських військ в 

Афганістан.  Кінець "Брежнєвського часу". Прихід до влади Ю.В.Андропов.  

К.У.Черненко. 

 

Слов’янські землі в XVІII  -  на початку ХХ ст. 

Криза шляхетської Речі Посполитої. Війни другої половини XVII - першій чверті XVIII 

ст. та їх наслідки. Внутрішньополітична криза. Економічний занепад польських земель. 

Політичне становище і економічний розвиток польських земель в кінці XVIII - першій 

половині XIX ст.  

Реформи 60-х pp. Барська конфедерація. Перший поділ Речі Посполитої. Конституцій 

Речі Посполитої 1791 року. Другий поділ Речі посполитої. Повстання 1794. Т.Костюшко - 
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начальник польської держави. Третій поділ Речі Посполитої.  

Польське повстання 1863-1864 pp. та його значення.  

Польські землі в роки Першої світової війни. 

Позиція польських партій у національному питанні. Революція 1917 року в Росії і 

польське питання.  

Соціально-економічне становище Чехії під владою Габсбургів на поч. XVIII ст. Початок 

розкладу феодально-кріпосницьких та генезис капіталістичних відносин. Пожвавлення 

промислового виробництва на початку XVIII ст. Адміністративні реформи Марії-Терезії 

1749р. 

Прискорення капіталістичних відносин у Чеських землях наприкінці XVIII ст. 

Реформи Йосипа 2. Патент про підданих 1781 р. - скасування особистої залежності селян. 

Реформи Марії-Терезії та Йосипа 2. Укази про розміри садиб та податків 1767 p., про 

свободу віросповідання 1781 р. Політика в галузі освіти. Чеське національне 

відродження. 

Чехія в першій половині 19 ст. Революційний і національний рух у Чехії в 1848 – 1849 рр. 

Соціально-політична ситуація напередодні революції. Празьке повстання. Аграрна 

реформа та її наслідки. 

Болгарія під владою Османів у другій пол. XVIII ст. Структура влади Туреччини на 

території Болгарії. Спахійська система. Особливості розвитку промислових і торгівельно-

комерційних відносин у Болгарії. Початок болгарського Відродження. 

Утворення Болгарського князівства. Державно-політичний устрій. Тирновська 

конституція 1879 р. Політична боротьба в 1879-1885 pp.  

Південнослов'янські народи в кінці XVIII - 70-х pp. XIX ст. Сербія на шляху до повної 

незалежності. Ситуація в Белградському пашалику наприкінці XVIII ст. Перше сербське 

повстання 1804-1813 pp. 

Створення органів державної влади. Карагеоргій. Бухарестський мирний договір і його 

значення. Мілош Обренович. Свято-Андріївська скупщина. Внутрішня і зовнішня 

політика Обреновича. Балканський союз. Омладина. Конституція 1869 р. 

Південнослов'янські народи а середині XIX - поч. XX ст. Соціально-економічний і 

політичній розвиток Сербії. Проголошення Сербії королівством. Виникнення політичних 

партій, селянське повстання 1883 р. Наростання політичної кризи. Особистий режим 

Обреновичів. Державний переворот 1903 р. і його наслідки. Боснійська криза. Участь 

Сербії в Балканському союзі і Ватіканських війнах 1912-1913 рр Югославія в 1918-1941 

pp. 
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Слов’янські народи у Другій світовій війні 

Місце слов’янських народів в планах нацистської Німеччини. Період окупації та 

нацистський “новий порядок” на слов’янських землях.  

Польський рух Опору: "Батальйони Хлопські". Армія Крайова. Армія Людова. Союз 

польських патріотів. Військо Польське на Східному фронті. Варшавське повстання 1944р. 

Чехо-Словаччина в другій світовій війні. 

"Протекторат Богемія та Моравія". Устрій і політика Словацької республіки. Рух Опору в 

Чеських землях. Два центри політичної еміграції та їх програми. Празьке повстання    

1945 р. 

Болгарія у Другій світовій війні.  

Держаний переворот 27 березня 1941 р. "Квітнева війна". Військова поразка та окупація 

Югославії.  

 

Країни західних та південних слов’янських народів в 1945-2000 pp. 

Перетворення в Польщі наприкінці 40-х pp. та їх особливості. Діяльність Тимчасового 

уряду національної єдності. Проведення аграрної реформи та націоналізація 

промисловості. Референдум 1946р. та вибори до Сейму 1947 р Економічне і політичне 

становище Польщі в 50-70-х pp. Форсована індустріалізація та насильницьке 

кооперування сільського господарства. Конституція 1952 р. Утвердження 

адміністративно-командної системи. Репресії. Політичні судові процеси. Б.Берут. 

Суспільно-політична криза та події 1955-56 pp. Прихід до влади В.Гомулки. 

Половинчатість у проведенні реформ. Криза 1970 р. Прихід до влади Е.Герека. Крах 

економічного плану прискореного розвитку країни. Опозиційний рух. 

Серпневі події 1980 р. Утворення "Солідарності". Профспілковий рух В.Каня. Військовий 

стан 1981-1983 pp.  

 Уряд К.Готвальда та загострення політичного протистояння. Словацька криза. Лютневі 

події 1948р. Еволюція державної системи. Конституція 1948р. 

Економічне і політичне становище в Чехо-Словаччині в 50-60-х pp. П'ятирічні плани 

економічного розвитку. Індустріалізація та кооперування с/г. Репресії. Політичні судові 

процеси. Проблеми в національному питанні. 

Реформи 60-х pp. та їх незавершеність. Празька весна 1968 p.: "Програма дій". 

Становище в Чехо-Словаччині в 70-80 pp. Криза в економіці та сільському господарстві. 

Створення опозиції. "Хартія 77". Виступ опозиції у листопаді 1989 р. "Оксамитова 

революція". Громадянський форум". Крах тоталітарної системи. "Цивілізоване 

розлучення" 1992 р. Утворення 31 січня 1993 р. незал. держав Чехії та Словаччини. Чехія 
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на шляху зміцнення парламентської демократії.  Парламентський плюралізм. Урядова 

криза 1997 року. Відставка кабінету В. Клауса. Уряд Й. Тосовського. Стабілізаційна 

угода. Політика «повернення до Європи» уряду М. Земана. Перемога соціал-демократів 

на виборах 2002 року. Президентські вибори 2003 року. Підготовка до вступу до ЄС. 

Реформування економічної сфери. Економічна стабілізація. Валютно-фінансова криза 

1997 року. Акція «Чисті руки».  Україно-чеські стосунки. 

Соціально-економічні перетворення в Болгарії в 1945-1948 pp. Ліквідація монархії 

та проголошення НРБ. Правління Т.Живкова. Крах тоталітарної системи в Болгарії 1989 р. 

Виникнення багатопартійної системи. П.Младенов. Вибори у великі народні збори (1990). 

Президент Ж.Желев. Здійснення реформ спрямованих на утвердження ринкової 

економіки. Конституція 1991 р. Зовнішня політика. Економічне становище Болгарії на 

початку 90-х рр. ХХ ст. Парламентські вибори 1994 року. Формування «одноколірного» 

кабінету Ж. Віднова. Уряд «Демократичної лівиці». Президентські вибори 1996 року. 

Петр Стоянов. Масові народні виступи 1997 року й штурм будинку парламенту. 

Парламентські вибори 1997 року і новий уряд І. Костова. 2001 рік – парламентські і 

президентські вибори. «Новий час» болгарської історії. Симеон Сакс-Кобург-Готський – 

прем’єр-монарх Болгарії. Президентські вибори і президентство Г.Пирванова. Прозахідна 

орієнтація зовнішньої політики. 

Соціально-економічні перетворення в Югославії в другій половині 40-х pp. Нові 

інститути влади. Проголошення Федеративної Народної Республіки Югославії. 

Конституція 1946р. Націоналізація Засобів виробництва. Передумови погіршення 

відносин Югославії з СРСР та країнами Східної Європи. Конфлікт 1948-1953рр. та його 

наслідки. Розрив з "радянською моделлю соціалізму". 

Особливості економічного та політичного розвитку Югославії в 50-70-х pp.Реорганізація 

органів влади. Реалізація концепції "самоврядувального соціалізму". Режим Й.Тіто. 

Зовнішня політика. Нормалізація радянсько-югославських відносин. Суспільно-

економічні реформи 60-х pp. Конституція і 974р. Міжнаціональні відносини. 

Зміни в структурах влади після смерті Й.Тіто. Виникнення економічних та політичних 

труднощів у 80-ті pp. Загострення національного питання. Події в Косово. Уряд 

А.Марковича. Початок національно-політичних змін та розпаду Югославії. 

Трансформація Спілки комуністів та процес утворення нових партій. 

Проголошення незалежності Словенії та Хорватії. Президент Хорватії Ф.Туджман. Війна 

в Хорватії. Проголошення незалежності Боснії та Герцеговини та розгортання там 

міжнаціонального конфлікту. Утворення Союзної республіки Югославія між Сербією та 

Чорногорією. Президент Мілошевич. Проголошення незалежності Македонії. Зовнішня 
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політика незалежних держав. Зовнішня політика незалежних держав. Геополітичні 

інтереси "великих" держав у колишній Югославії. Проблема Косово. Активізація 

діяльності демократичної опозиції й перемога на муніципальних виборах в Сербії її 

кандидатів.Посилення авторитарних тенденцій режиму С. Мілошевича. М. Джуканович. 

Бойкот чорногорською владою федерального центру. Криза югославської федерації. 

Збройна акція НАТО проти Югославії. Президентські вибори 2000 року. В. Коштуніца. 

Проблема розмежування «третьої» югославської федерації. 

 

 

ЧАСТИНА ІII. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

Стародавній світ 

 

Особливості давньосхідних цивілізацій. 

Хронологічні межі курсу. Географічне положення. Вплив природних умов на економіку 

держави. Писемні та матеріальні джерела з історії Єгипту, Месопотамії, Східного 

Середземномор'я, Персії, Індії та Китаю. Історіографія проблеми. Принцип редистрибуції 

та феномен влади-власності на Сході. Східна деспотія та її особливості, походження 

класів на Сході. Проблема рабства: джерела, становище, поширення, місце у виробництві. 

Специфіка регіонів Сходу: Єгипет та Китай, Месопотамія, Індія і динаміка їхнього 

розвитку. 

 

Єгипетська держава як приклад східної деспотії. 

Утворення централізованої єгипетської держави у III т. до н.е. та вплив природних умов 

на її формування. Стародавнє царство - період найвищої могутності влади фараонів. 

Правління фараонів III та IV династій. Будівництво пірамід та їх призначення. Соціальна 

структура Єгипетської держави. Проблема рабства. Державні повинності. Основні ознаки 

східної деспотії. Державний апарат. Роль жрецтва в управлінні державою. Зовнішня та 

внутрішня політика фараонів Стародавнього царства. Перетворення Єгипту у світову 

державу за фараонів XVIII та XIX династій у період Нового царства. Занепад Єгипту в 

період Пізнього царства. Історіографія проблеми. 

 

Релігійно-філософські системи стародавніх цивілізацій. 

Політеїстичні вірування стародавніх єгиптян. Перша спроба переходу до 

монотеїзму за правління Аменхотепа IV. Ехнатон та будівництво нової столиці. 

Ліквідація культу Атона після смерті фараона.  
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Еволюція стародавніх релігійних уявлень у народів Індії та їх вплив на ментальність 

населення. Основні ідеї "Вед", трансформація ведизму в брахманізм. Реформаційні 

віровчення середини І тис. до н. е. Поява буддизму та основні його ідеї. Причини згасання 

буддизму та перехід індійців до індуїзму.  

Дуалістичні вірування стародавніх іранців. "Авеста" як основне джерело зороастризму. 

Ахурамазда та Анхра - Майнью - брати -антиподи.  

Реформи Іосії - перехід до монотеїзму стародавніх іудеїв. Біблія – основне джерело історії 

іудаїзму. Історіографія проблеми. 

 

Проблема виникнення та розвитку античного полісу. 

Поняття "античний поліс", його відмінність від давньосхідних міст - держав. Час 

формування. Типи полісів за політичними та економічними ознаками. Давня Спарта як 

приклад військової рабовласницької олігархії. Реформи Лікурга. Община рівних у Спарті. 

Розвиток демократичних інститутів в Аттиці у VIII -VI ст. до н.е. Реформи Солона. 

Тиранія Пісістрата. Правління Пісистратидів та повалення тиранії. Законодавство 

Клісфена. Остракізм. Демократичні реформи Перікла. Обмеженість Афінської демократії. 

Історіографія проблеми. 

 

Культура Греції класичного періоду. 

Передумови розквіту культури у V-IV ст. до н.е. Ідеал грецького громадянина. 

Формування основ світогляду та менталітету греків у творах античних Платона, 

Аристотеля, Арістофана. Побут, мораль, звичаї та релігія греків. Дельфійський оракул. 

Містерії. Освіта та наукові знання в Греції. Розвиток театру та його вплив на суспільство. 

Грецька трагедія V ст. до н.е. (творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда, Арістофана). 

Грецький актор. Найважливіші пам'ятки архітектури та скульптури. Доричний, іонічний 

та коринфський ордери. Роботи Фідія. Розвиток філософії: софісти, Сократ, Платон, 

Аристотель, стоїки, кініки та епікурейці. Історіографія проблеми. 

 

Історія виникнення християнства. 

Ідеологічна, соціальна та політична криза в Римській державі в кінці І тис. до н.е. Ідейні 

витоки християнства. Вплив східних культів та грецьких філософських шкіл на 

християнство. Джерела з історії християнства. "Кумранські рукописи". Палестина - 

батьківщина нової релігії. Проблема історичності Христа. Написання "Євангелій" від 

Марка, Матвія, Луки та Іоанна. Морально-етичні заповіді. Ранні християнські общини. 

Причини переслідування християн. Пантеон святих. Едикти проти християн Діоклетіана 
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та Максимівна. Міланський едикт Костянтина. І Вселенський собор у Нікеї. Переклади та 

редагування Біблії. Історичне значення появи християнства. Історіографія проблеми. 

 

Історія середніх віків 

 

Суспільний устрій давніх германців в II ст. до н.е. - VI ст. н.е. Утворення 

варварських королівств. 

Господарче життя і суспільний устрій давніх германців за даними Цезаря, Тацита і 

археологічними пам'ятками. Давньогерманська община і її еволюція. Початок майнової 

диференціації. Військова демократія. Релігія давніх германців. 

Зміни суспільного устрою германців на початку V ст. Германські вторгнення на 

територію Римської імперії та їх вплив на її розпад. Готський союз у Причорномор'ї. 

Нашестя гунів. Вторгнення вестготів на територію Римської імперії. Утворення 

Вестготського королівства. Формування Вандало-Аланського та Бургундського 

королівств. Вторгнення гунів під керівництвом Атілли до Західної Європи. Утворення 

Остготського королівства в Італії і Франкського королівств - в Галії. Англосаксонське 

завоювання Британських островів. Лангобардське королівство в Італії. Загальні 

результати і значення "варварських" завоювань. Проблема общини і основні етапи її 

розвитку а зарубіжній, радянській і українській історіографії. 

 

Візантійська імперія у IV-XV ст. 

Особливості історичного розвитку Східної Римської імперії. Економіка і аграрний 

лад в ІV-VI ст. Держава і церква. Правління Юстиніана І. Внутрішня і зовнішня політика. 

«Кодекс Юстиніана» як синтез римського права. Загострення соціально-політичних 

суперечок і повстання «Ніка». 

Початок слов'янських вторгнень і розселення слов'ян на Балканах. Соціальні і 

політичні наслідки слов'янської колонізації VI- VII ст. Криза Візантійської імперії в VII ст. 

Особливості ґенези феодалізму. Аграрні відносини за даними «Землеробського закону». 

Візантійська община VII- VIII ст. і початок її розкладання. Виникнення феодальних 

відносин у Візантії в VIІІ-ІX ст. Правління Ісаврійськой династії. Фемний устрій і 

поселення стратіотов. Іконоборство і його соціальна суть. Загострення соціальної 

боротьби у Візантії. Повстання Хоми Слов'янина. Рух павлікіан і розгром їх держави в 

Малій Азії. 

Візантія в другій половині IX - XI ст. Подальший розвиток феодалізму за 

Македонської династії. Зростання впливу дінатов. Основні категорії селянства. Аграрне 
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законодавство імператорів Македонської династії, його соціальна спрямованість. 

Економіка Візантії: міста і ремісниче виробництво,  розвиток  міжнародної торгівлі,    

зростання значення Константинополя. Зовнішня політика Візантії в Х-ХІ ст. Боротьба з 

арабським халіфатом. 

Завоювання Болгарії. Російсько-візантійські відносини в ІХ-ХІ ст. Правління 

Комнінів і подальший розвиток феодалізму. Проній і проніари. Парики. Загострення 

внутрішніх суперечок у Візантії. Соціальна боротьба в Х-ХІ ст. Народні рухи в містах і 

візантійському селі. Посилешія політичного впливу великих феодалів. Ослаблення 

центральної влади до кінця XI ст. Актуальні проблеми історії Візантії в зарубіжній і 

вітчизняній історіографії. 

Розвиток   феодальних   відносин   у   Візантії.   Зростання   системи   дебатів.   

Процес децентралізації державної влади. Візантія і хрестові походи. Соціальна боротьба і 

єретичні рухи. Четвертий хрестовий похід і завоювання Константинополя хрестоносцями. 

Розпад Візантійської імперії і її відновлення в 1261 р.  Соціальні рухи в містах.  Рух ілотів 

у Фессалоніках. Міжусобна війна. Занепад візантійських міст в ХІІ-XV ст. Територіальні 

втрати Візантії до кінця XІV ст. Турки-османи. Турецькі завоювання на Балканах. 

Історичні наслідки падіння Константинополя. Імперія Османа І у XV ст. Становище 

завойованих народів під владою імперії Османа. 

 

Хрестові походи. 

Передумови хрестових поход. Клермонський собор. Початок руху хрестоносців. Похід 

бідноти. Перший хрестовий похід. Держави хрестоносців на Сході. "Єрусалимські асизи". 

Здобутки італійських міст на Сході. Духовно-лицарські ордени. Втрати хрестоносців на 

Сході у XII ст. Другий хрестовий похід. Держава Саладіна. Третій хрестовий похід. 

Четвертий хрестовий похід і участь в ньому Венеції. Захоплення Константинополя 

хрестоносцями. Заснування Латинської імперії і її устрій. Останні хрестові походи. 

Занепад хрестоносного руху і його причини. Кінець панування хрестоносців на Сході. 

Наслідки хрестових походів. 

 

Формування станово-представницьких установ v країнах Західної Європи. 

Політична ситуація в Західній Європі в період класичного середньовіччя. Зміцнення 

королівської влади у Франції. Політика Філіпа IV. Приєднання Шампані та боротьба за 

Фландрію. Боротьба королівської влади з папством. Виникнення Генеральних штатів, їх 

склад і компетенція. Початок станової монархії у Франції і її особливості. Генеральні 

штати 1356р. Занепад значення Генеральних штатів в XV ст. 
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Основні напрямки політичного розвитку Англії в XIII ст. Внутрішня та зовнішня політика 

Іоанна, Безземельного. Зростання незадоволення в середині країни. Велика хартія 

вольностей. Правління короля Генріха III. "Оксфордські провізії' і "Вестмішлсусььі 

провізії". Громадянська війна 1263-1267 pp. Виникнення парламенту. Соціальна та 

політична роль парламенту напр. XIII - в 1-й пол. XIV ст. Особливості формування 

станової монархії в Англії. Посилення парламенту і його організація в 2-й пол. XIV ст. 

Особливості політичного розвитку Арагона і Кастилії в період Реконкісти та формування 

в цих державах станової монархії. Королівська влада і кортеси. Склад кортесів та їх 

функції. 

 

Середньовічна культура та ідеологія в країнах Західної Європи. 

Загальний занепад культури в Західній Європі після "варварських" вторгнень і його 

причини. Панування феодально-церковної культури та ідеологічні функції в період 

раннього середньовіччя. Народна культура і її боротьба з феодально-церковною. 

"Каролінгзьке відродження" і його джерела. Виникнення міської культури, її зв'язок з 

народною культурою, поява елементів світської культури (Музика, театр, мистецтво, 

література). Лицарська культура. 

Університети. Схоластика. Середньовічне мистецтво. Романська і готична архітектура, 

скульптура, живопис. 

Італійський гуманізм і його соціальне коріння. Головні риси культури Відродження. 

Гуманістична освіта та її центри. Історіографія в період Відродження. 

 

Великі географічні відкриття і виникнення колоніальної системи. 

Причини великих географічних відкриттів. Подорожі португальців до Африки. Відкриття 

Америки. Чотири подорожі X.Колумба. Відкриття морського шляху до Індії. Боротьба з 

арабами і колоніальні захоплення португальців в Індії та Індокитаї, відкриття західного 

шляху до Індії. Перша кругосвітня подорож. Іспанська колонізація Карибського басейну. 

Завоювання Мексики і Перу. Португальська колоніальна система. Колонізація і 

католицька церква. Географічні відкриття в басейні Тихого океану. Наслідки великих 

географічних відкриттів. 

 

Реформація та Контрреформація в Європі. 

Католицька церква в Німеччині. Опозиція проти католицизму. Вчення Лютера і його 

соціальна сутність. Лицарські повстання і їх розгром. Народна реформація і Т.Мюнцер. 

Селянська війна: основні райони дій, програми та наслідки. Союз Лютера з феодалами. 
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Лютеранство після поразки селян. "Аугсбурзьке сповідання віри". Шмалькальденська 

війна. Аугсбурзький мир. 

Передумови Реформації в Швейцарії. Реформація Цвінглі та її сутність. Кальвін, його 

віровчення і політичні погляди. Женевська реформація. Поширення кальвінізму в Європі. 

Реформація в Англії і характер англіканської церкви. Передумови феодальної реакції і 

Контрреформація в Європі. Орден єзуїтів. Трідентський собор. Наслідки феодальної 

реакції і Контрреформації. 

 

Нова історія 

 

Англійська революція XVII ст. 

Соціально-економічні передумови революції. Пуританізм як ідеологія опозиції 

феодально-абсолютистському ладу. Англійський абсолютизм. Безпарламентське 

правління Карла І 

Початковий період революції. Перша громадянська війна. О.Кромвель і реформа 

парламентської армії. Законодавство довгого парламенту (1642-1646 pp.) Аграрне 

питання під час революції. Левеллери. 

Друга громадянська війна. Індепенденська республіка. Диггери. Навігаційний акт. 

Протекторат Кромвеля. 

Друга республіка. Реставрація Стюартів. Парламентська опозиція. "Славетна революція" 

1688 р. "Білль про права". Історичне значення Англійської революції XVII ст. Основні 

напрямки вивчення Англійської революції XVII ст. в історіографії. 

 

Війна    північноамериканських    колоній    Англії   за   незалежність. Утворення 

США 

Виникнення перших англійських колоній у Північній Америці та їх соціально-

економічний розвиток у XVII - 1-й пол. XVIII ст. Торгові відносини між колоніями і 

метрополією Формування американської нації. 

Політичний розвиток колоній. Зростання опозиційних настроїв. Ідеологія американського 

просвітництва. Б.Франклін. Т.Джефферсон. Т.Пейн. 

Зіткнення інтересів метрополії і колоній у 60-х pp. XVIII ст. Наростання руху опору в 

колоніях. Перший континентальний конгрес. Початок війни за незалежність. Другий 

континентальний конгрес і "Декларація незалежності". 

Хід воєнних дій. Д.Вашингтон. Міжнародне становище і дипломатія США. Версальський 

мир. 
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Наслідки війни за незалежність. Економічні труднощі. Конституція США 1787 p. "Білль 

про права". Історичне значення визвольної війни північноамериканських колоній Англії і 

утворення США. Історіографія першої американської революції. 

 

Французька революція XVIII ст. 

Наростання кризових явищ у господарстві. Посилення соціальної напруги. Формування 

ідеології французького просвітництва. Монтеск'є. Вольтер. Руссо. Фізіократи. 

Енциклопедисти. 

Скликання Генеральних Штатів. Національні збори. "Декларація прав людини і 

громадянина". Установчі збори. Конституція 1791 р. Законодавчі збори. Початок 

революційних воєн. 

Повстання 10 серпня 1792 р. Повалення монархії. Жирондисти при владі Конвент і події у 

Вандеї. Рух "шалених". Повстання 31 травня - 2 червня 1793 р. Встановлення влади 

якобінців. Формування якобінської диктатури. Конституція 1793 р. Переворот 9 

термідора. 

Внутрішня і зовнішня політика термідоріанського Конвенту. Конституція 1795 р. Режим 

Директорії. Війни Франції у роки Директори. Друга коаліції і поразки Франції у 1798-

1799 pp. Криза режиму Директорії і державний переворот 18 брюмера. Історіографія 

революції у Франції XVIII ст. 

 

Франція і Європа у роки Консульства і Першої Імперії. 

 Встановлення військової диктатури Наполеона Бонапарта. Конституція 1799 р. Режим 

Консульства. "Цивільний кодекс". Конкордат Наполеона з папою 1801 р. Проголошення 

Імперії. 

Наполеонівські війни. Антифранцузькі коаліції. Континентальна блокада. Війна між 

Францією і Росією. Воєнні дії 1813-1814 pp. Реставрація Бурбонів. "Сто днів" Наполеона. 

Друга реставрація Бурбонів. Підсумки Наполеонівських війн. 

 

Віденський конгрес. "Священний союз». 

Скликання Віденського конгресу. Цілі учасників конгресу. Віденські договори 1814-1815 

pp. 

Причини утворення, мета і діяльність "Священного союзу". Четвертний союз. Другий 

Паризький договір 1815 р. Зміни на політичній карті Європи після Віденського конгресу. 

Конгреси "Священного союзу". Система Меттерніха. 
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Революції 1848-1849 pp. в Європі. 

Франція. Повалення монархії. Проголошення республіки. Вибори до Установчих зборів 

та їх діяльність. Червневе повстання в Парижі. Конституція 1848 p. Діяльність 

Законодавчих зборів. Боротьба між президентом і Законодавчими зборами. Державний 

переворот 2 грудня 1851 р. 

Німеччина. Початок революції у Південно-Західній та Західній Німеччині. Революція у 

Прусії. Франкфуртський парламент та його діяльність. Можливі шляхи об'єднання 

Німеччини. Державний переворот у Прусії. Боротьба за імперську конституцію. Травневі 

повстання 1849 р. Характер німецької революції та причини її поразки. 

Австрія. Березнева революція в Австрії. Розвиток революції в Австрії влітку і восени  

1848 р. Жовтневе повстання у Відні. 

Революція в Угорщині. Проголошення незалежності Угорщини. Визвольна війна 

угорського народу в 1849 р. Придушення революції. Результати революції 1848-1849 pp. в 

Австрійській імперії. 

Італія. Передумова революції в Італії. Початок революції. Перша війна за незалежність. 

Друга війна за незалежність. Перемога Габсбургів на півночі Італії. Інтервенція 

французьких військ проти Римської республіки. Причини поразки і результати революції 

1848-1849 pp. в Італії.  

 

Громадянська війна в США і Реконструкція Півдня. 

Соціально-економічні передумови Громадянської війни. Боротьба за ліквідацію рабства. 

Загострення суперечностей між Півднем і Північчю. Президентські вибори I860 р. і 

перемога А.Лінкольна. Вихід південних штатів зі складу союзу. Початок Громадянської 

війни. Закон про гомстеди. Ліквідація рабства. Завершальний етап війни. Перемога 

Півночі. 

Економічні наслідки війни. Розстановка політичних сил. Ку-клукс-клан. Початок 

Реконструкції Півдня. Завершення реконструкції Півдня. Історичне значення 

Громадянської війни в США. Історіографія теми. 

 

 

Німеччина наприкінці XIX — на початку XX ст. 

Імперська конституція 1871 р. Політичне життя Німеччини. Внутрішня політика канцлера 

О.Бісмарка "Культуркампф". Робітничий рух у Німеччині. Різке прискорення темпів 

економічного розвитку 

Німеччина наприкінці XIX ст. Структурна перебудова економіки Німеччини на початку 
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XX ст. Зовнішня політика Німеччини. Утворення Троїстого союзу. Перехід до "світової 

політики". Загострення англо-німецьких і російсько-німецьких суперечностей. 

 

Велика Британія наприкінці XIX — на початку XX ст. 

Економічний розвиток Англії. Втрата торгівельно-промислової гармонії на світовому 

ринку. Партійно-політичне життя: В.Гладстон, Б.Дізраелі, Д.Ллойд-Джордж  Робітничий 

рух. Утворення лейбористської партії. Колоніальна політика Англії. Експансія Англії на 

Середньому і Близькому Сході. Ірландське питання. Зовнішня політика Англії. Англо-

французькі, англо-німецькі, англо-російські суперечності. Утворення Антанти. Гонка 

морських озброєнь. 

 

США наприкінці XIX — на початку XX ст. 

Економічний розвиток США. Причини безпрецедентного піднесення економіки США і 

перетворення в провідну індустріальну державу світу. Партійно-політичне життя. 

Створення Американської федерації праці. Антимонопольне законодавство. Реформи 

адміністрації Т.Рузвельта в 1906-1908 pp. Основні напрямки зовнішньої політики США. 

Політика США в країнах Латинської Америки. Іспано-американська війна. Панамський 

канал. Політика США на Далекому Сході. 

 

Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. 

Нове співвідношення сил в Європі після франко-німецької війни 1870-1871 pp. Боротьба 

Німеччини за гегемонію в Європі. Договори між Німеччиною та іншими державами в 70-

80-і pp. XIX ст. Утворення Троїстого союзу. Укладення російсько-французького союзу. 

Англо-німецькі суперечності наприкінці XIX ст. Англо-французька угода 1904 р. 

Російсько-англійська угода 1907 р. Марокканські кризи, італо-турецька війна. Англо-

німецькі переговори про морські озброєння. Балканські війни. Військово-стратегічні 

плаци країн Троїстого союзу і Антанти. Сараєвське вбивство і червнева криза 1914 р. 

Історіографія теми. 

 

Перша світова війна 1914-1918 pp. 

Плани і сили противників. Початок війни. Військові дії в 1914 р. Операції на Західному і 

Східному фронтах. Вступ у війну Туреччини. Кавказький фронт. Військові дії в колоніях і 

на морських театрах. Наслідки компанії 1914р. 

Хід війни в 1915-1916 pp. Військові дії в 1915 р. Вступ у війну Італії. Вступ у війну 

Болгарії. Верденська операція. Операція на р. Сомма.    Брусилівський прорив. Дії на морі 
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в 1916 р. Вступ у війну Румунії. Операції на інших фронтах. Вступ у війну США. Вихід 

Росії з війни. Військові дії 1918 р. Поразка Німеччини та її союзників. Комп'єнське 

перемир'я. Історіографія Першої світової війни. 

 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Міжнародні відносини між двома світовими війнами. 

Тривалий характер першої світової війни. Жовтневі події 1917 р. і вихід Росії з війни, 

Брестський мир. Війна на Західному фронті, поразка Німеччини та держав Четверного 

союзу. Комп'єнське перемир'я, закінчення першої світової війни. 

Версальсько-Вашингтонська система повоєнних договорів.  

Позиції держав-переможниць на кінець війни. “14 пунктів” В.Вільсона. Паризька мирна 

конференція 1919 р. Версальський мирний договір, його зміст. Створення Ліги Націй. 

Мандатна система. Мирні договори з Австрією, Угорщиною, Болгарією, Туреччиною. 

Міждержавні суперечності на Тихому океані після Першої світової війни. 

Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. Договори 4-х, 5-ти і 9-ти держав. Характер 

Версальсько-вашингтонської системи її історичні наслідки. 

Спроби ревізії Версальсько-Вашингтонських угод у 20-х рр.  

"Російський чинник ” в європейській політиці: Генуезька конференція 1922 р, проблема 

довоєнних і воєнних боргів Росії,  Гаагська конференція 1922 р. Рапалльський договір 

Росії з Німеччиною. Радянсько-німецькі відносини в 20-х рр. Лозаннська конференція 

1922-1923 рр, Перегляд умов Севрського договору з Туреччиною. “Ультиматум 

Керзона” 1923 р. Радянсько-англійський дипломатичний конфлікт 1927 р.  

“Німецький чинник” в європейській політиці: Рурський конфлікт. “План Дауеса”. 

Локарнська конференція 1925 р., Рейнський гарантійний пакт. Прийняття Німеччини до 

Ліги Націй. “План Юнга”. 

Зовнішньополітичні пріоритети демократичних країн Заходу. Пакт Бріана-Келлога. 

Міжнародна конференція з роззброєння, її невдача. 

Характер міжнародних відносин у 30-х рр.. Виникнення  вогнищ  воєнної загрози.  

Агресія Японії проти Китаю у 1931-1933 рр.  Виникнення держави Маньчжоу-Го. 

Розширення японської агресії у 1937-1938 рр. Збройні конфлікти на озері Хасан і річці 

Халхін-Гол (1938-1939 рр.). “Азія для азіатів ”. 

Агресивна політика  Третього Рейху. Зовнішньополітична ідеологія націонал-соціалізму. 

Державний терор – вбивство міністра закордонних справ Франції Л. Барту, 

югославського короля Олександра, австрійського канцлера Дольфуса.  Порушення умов  
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Версальського договору. Німецько-австрійська митна угода. Ремілітаризація Рейнської 

зони.  

Еволюція зовнішньополітичного курсу Італії. “Фронт Стрези ” (1935 р). Абіссінська 

війна 1935-1936 рр. і загострення стосунків Італії з західними державами. Італо-

албанський договір 1936 р. Зближення з Німеччиною. Втручання Італії і Німеччини у 

громадянську війну в Іспанії. Ідеологічні основи італійського експансіонізму. 

Виникнення “осі”  Берлін-Рим-Токіо. Антикомінтернівський пакт 1936 р., його 

перетворення у Сталевий пакт 1939 р. Аншлюс Австрії (1938 р.).  

Політика умиротворення і спроби створення системи колективної безпеки в 30-х рр.. 

Вступ СРСР до Ліги Націй і радянські пропозиції щодо створення системи колективної 

безпеки. План “Східного Локарно”. Франко-радянський та радянсько-чехословацький 

договори. Створення Балканської Антанти (1934 р.). Сутність політики “умиротворення 

агресора”. Англо-німецька морська угода (1935 р.). Ліга Націй в міжнародних відносинах 

30-х рр. 

США в системі міжнародних відносин 30-х рр. Мораторій Гувера. Політика “доброго 

сусіда” щодо країн Латинської Америки. Визнання СРСР. “Ізоляціонізм” і 

“антиізоляціонізм” 

Рік кризи: вересень 1938 - вересень 1939 р.: Мюнхенська угода 1938 р. і окупація 

Чехословаччини у 1939 р. . Ескалація фашистської агресії в Європі. Анексія Німеччиною 

Клайпедської області та Італією Албанії (1939 р.) Англо-франко-радянські переговори 

1939 р. у Москві, причини їх зриву. Пакт Ріббентропа - Молотова, його сучасні оцінки. 

 

Суспільно-політичні рухи у 1918-1945 рр. 

Типологія суспільно-політичних рухів Заходу. Еволюція консервативного руху, зміна 

його соціальної бази. Консервативна партія Великої Британії. Метаморфози німецького 

консерватизму. Консерватори у США. Християнські народні партії. Лібералізм, основні 

тенденції його розвитку. Занепад британського лібералізму. Неолібералізм як соціально-

політичне явище. 

Міжнародний робітничий рух після закінчення першої світової війни. Змагання соціал-

демократії за державну владу. Колізії між теорією і практикою робітничого руху. Розкол 

у лавах соціал-демократії. Утворення комуністичних партій і Комуністичного 

Інтернаціоналу. Основи стратегії і тактики Комінтерну. Статут та “21 умова” вступу до 

Комінтерну. Ідея "світової революції" в умовах післяжовтневого революційного 

піднесення. Міжнародна конференція соціалістів у Берні. Женевський конгрес і 

поновлення діяльності II Інтернаціоналу. Віденська конференція та утворення 
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Міжнародного Робітничого Об’єднання соціалістичний партій (“П ½ Інтернаціоналу”). 

Діяльність Амстердамського Інтернаціоналу. Спадання революційної хвилі. Комінтерн та 

ідея єдиного робітничого фронту. Конференція трьох Інтернаціоналів в Берліні. Конгрес 

соціалістів у Гамбурзі і утворення Соціалістичного Робітничого Інтернаціоналу (СРІ). 

Міжнародний робітничий рух в період стабілізації капіталізму. “Більшовизація” 

Комінтерну. Тактика “клас проти класу”. Програма Комінтерну. Політика СРІ. Зростання 

фашистської небезпеки в Європі. Негативні наслідки для комуністичного і 

соціалістичного рухів сталінської концепції “соціал-фашизму”. VII Конгрес Комінтерну 

та його рішення. Боротьба за єдність дій міжнародного робітничого руху проти фашизму 

та війни, за Народний фронт. Комінтерн та СРІ напередодні та в роки другої світової 

війни. 

Соціально-економічні та політичні умови зародження і розвитку праворадикальних рухів. 

Соціальна база фашизму. Основні риси фашистського руху, його ідейний багаж. 

 

Індустріальні країни Європи і Америки в період стабілізації (1924-1929 рр.) 

Загальні тенденції розвитку капіталістичного світу в період стабілізації: циклічне 

піднесення економіки, зміни у структурі виробництва, раціоналізація виробництва, 

зміцнення кредитно-грошової системи. Якісно новий рівень концентрації виробництва і 

капіталу, зростання економічної могутності монополій. Подальший розвиток державно-

монополістичних тенденцій. Розширення масштабів ліберального реформізму в 

політичному житті країн Західної Європи. Посилення фашистського руху в країнах 

Центральної та Південно-Східної Європи. 

"Проспериті” в США. Внутрішня політика адміністрації К. Куліджа - "твердий 

індивідуалізм". Зміни в ідейно-політичній ситуації. Судовий процес над Сакко і Ванцетті. 

"Мавп'ячий процес". Ку-клукс-клан. Затухання робітничого руху. Поширення 

реформістських теорій 

Особливості стабілізації у Великій Британії. Криза традиційної двопартійної системи, 

занепад політичної могутності ліберальної партії. Перший лейбористський уряд Р. 

Макдональда, його політика. Прихід до влади консерваторів, уряд Болдуїна. Загальний 

страйк 1926 р., його значення. Мондизм. 

Франція в період стабілізації. Політика уряду "лівого блоку". Колоніальні війни. Падіння 

уряду "лівого блоку" і створення уряду "національного єднання", його політика. 

Чинники стабілізації в Німеччині. План Дауеса. “Рейнський гарантійний пакт”. 

Посилення правих сил у політичній структурі країни. Організаційна консолідація 
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націонал-соціалізму. НСДАП. Робітничий рух. Теорія "організованого капіталізму". 

Розкол в КПН. 

Особливості стабілізації в Італії. Вбивство Дж. Маттеотті та політична криза в країні. 

Консолідація антифашистської опозиції, "Авентинський блок". "Друга хвиля фашизму"( 

1925-1926 рр.) Латеранська угода уряду Муссоліні з Ватиканом. 

 

Світова економічна криза (1929-1933 рр.) 

“Велика депресія ”: характер і походження, ознаки, наслідки. Шляхи виходу з кризи: 

реформізм і фашизм 

Паніка на Нью-Йоркській біржі 24 жовтня 1929 р. Особливості економічної кризи в 

США. Антикризова  політика  президента Г.Гувера. Вимушений перехід від "твердого 

індивідуалізму" до етатизму, діяльність РФК. Загострення соціальної напруженості в 

США. “Голодні походи ” на Вашингтон. “Гувервілі”. Розгром наметового містечка на 

березі Потомака. Вибори 1932 р. Особливості передвиборчої кампанії Ф.Д.Рузвельта. 

Особливості світової економічної кризи у Великій Британії. Парламентські вибори 1929 

р. і перемога лейбористської партії. Програма “Лейборизм і нація”. Політика другого 

лейбористського уряду. Діяльність Міністерства по боротьбі з безробіттям. “Закон про 

аномалії”. Вестмінстерський статут.  Розкол лейбористської партії і утворення 

коаліційного "національного уряду" Р. Макдональда, його антикризова програма.  

Особливості економічної кризи початку 30-х рр. у Франції. Антикризова політика 

французьких урядів та ідеї державного регулювання економіки. Дирижизм – 

французький варіант кейнсіанства. Правоконсервативний варіант дирижизму в політиці 

урядів А. Тардьє та П. Лаваля. “Захищений сектор” економіки. Посилення виконавчої 

влади. Нові тенденції у політичному житті, посилення фашистських сил. Робітничий рух. 

“Друга редакція” "Лівого блоку", його прихід до влади. 

Економічна криза 1929-1933 рр. в Італії. Етатизм, мілітаризація економіки, політика 

"автаркії". Фашистська "корпоративна система". Антифашистський рух в країні. 

Особливості економічної кризи 1929-1933 рр в Німеччині. План Юнга і позиція 

міжнародних фінансових кіл. Поляризація політичних сил в країні. Антикризова політика 

кабінету Брюнінга і результати дострокових парламентських виборів 1930 р. Причини 

успіху НСДАП.  Політична ситуація у 1931-1932 рр. Розкол німецького робітничого руху 

– протистояння КПН і СДПН. Скорочення електорату ліберально-демократичних партій і 

“традиційних націоналістів”. Результати президентських і парламентських виборів 1932 

р. Прихід нацистів до влади. 
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Індустріальні країни Європи і Америки у 1933-1939 рр.: пошуки виходу з кризи. 

Реформізм. 

“Велика депресія” та зміна економічної психології індустріального суспільства. 

Формування ліберальної моделі ДМК в 30-х рр. Кейнсіанська теорія про цілі, форми  та 

джерела державного регулювання економіки. Реформізм: сутність, типологія, основні 

національні різновиди в 30-х рр. 

Перші “сто днів” президента Ф. Рузвельта. Відміна “сухого закону”. Економічна теорія 

Д.Кейнса  як теоретична база “нового курсу”. Реформи "Нового курсу" у фінансовій, 

промисловій, аграрній та соціальній сферах.  Динаміка соціально-економічного розвитку 

США в 30-х рр. Історіографія "нового курсу".  

"Національний уряд" Великобританії, його реформістська політика. Консервативні уряди 

С.Болдуіна і Н.Чемберлена. Монархічна криза 1936 р. Активізація ліберальної партії і 

розробка ідей соціального лібералізму. Особливості процесу формування моделі ДМК у 

Великій Британії.  

Народний фронт в країнах Європи: причини створення, основні напрямки діяльності, 

історична роль. Історіографія Народного фронту. 

Фашистський путч  6 лютого 1934 р. в Парижі та його провал. Формування Народного 

фронту у Франції. Еволюція програмних установок ФКП, СФІО та партії радикалів. Е. 

Даладьє. Л. Блюм. М. Торез. Парламентські вибори 1936 р. Політика уряду Народного 

фронту. Соціальне і робітниче законодавство. Лівий дирижизм: стратегія, практика, 

історичні перспективи. Криза Народного фронту. Дискусія з питань внутрішньої та 

зовнішньої політики. Провал політики  Народного фронту як прояв  конституційної кризи 

Третьої республіки. Надзвичайне законодавство “уряду національної оборони” Е. 

Даладьє. Зміцнення дирижистських тенденцій в економіці і політиці передвоєнної 

Франції 

Революція 1931-1939 рр. в Іспанії: причини, характер, періодизація. Політичні 

передумови створення Народного фронту. Політична криза 1930-1931 рр. “Пакт єдності 

дій у боротьбі за республіку”. Падіння монархії і початок революції. Конституція 1931 р. і 

реформи уряду М. Асаньї. “Чорне двохріччя”. Консолідація правих сил. Особливості 

ранньої стадії генезису іспанського фашизму. “Іспанська фаланга”. Ліві сили в період 

“чорного двохріччя”. Повстання 1934 р. в Астурії і ескалація політичної боротьби в 

Іспанії.   Народний фронт Іспанії: партійний склад, програма. Вибори 1936 р. Діяльність 

республіканського уряду М. Асаньї і А. Касареса Кироги. Антиреспубліканський путч 

1936 р. і початок громадянської війни.  Періодизація  громадянської війни в Іспанії. 

Втручання іноземних держав у війну. Політика урядів Народного фронту в період 
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громадянської війни, причини його кризи і поразки.    Встановлення    диктатури 

Ф.Франко.  

 

Фашистські режими в Європі в 30-і роки ХХ ст. 

Історіографія фашизму. Консервативна, ліберальна, соціал-демократична та 

ліворадикальна течії у немарксистській історіографії фашизму. Соціально-психологічна 

школа. Марксистська історіографія. 

Типологічні характеристики фашизму. Фашистські рухи в демократичних країнах Заходу. 

Фашистські партії та організації в Північній, Центральній та Південно-Східній Європі. 

Фашистські режими. Типологія фашистських режимів. Загальні характеристики 

фашистських режимів. Фашизм як різновид тоталітаризму. Фашистський варіант ДМК. 

Станово-корпоративна система. Фашизм і громадянське суспільство. Система вождізму. 

Ідеологічна система фашистських режимів. 

Німеччина під владою нацистів. Консолідація нацистської диктатури (1933-1934 рр.). 

Ліквідація політичної опозиції. Реформа державно-адміністративного устрою. 

Формування тоталітарної політико-правової структури. Принцип  фюрерства. “Ніч довгих 

ножів” 30 червня 1934 р. і внутрішня консолідація НСДАП. Р.Гесс. М.Борман. “Імперія 

СС”. Г.Гіммлер. Пропагандистська машина нацистського режиму. Й. Геббельс. 

Уніфікація духовного життя суспільства. Церква і нацистська диктатура. Наука і 

мистецтво у Третьому Рейху. Економічна теорія і практика в тоталітарній Німеччині. 

Я.Шахт. “Органічна побудова” економіки. Динаміка економічного розвитку Німеччини у 

другій половині. 30-х рр.. Мілітаризація. Г.Герінг.  Соціальна і расова політика 

нацистського режиму. Антифашистський рух Опору в Німеччині: етапи розвитку.  

Еволюція фашистського режиму в Італії. Фашистська система ДМК. Мілітаризація. 

Тоталітарна диктатура. Роль Великої фашистської ради. Організація “корпоративної 

держави”. Еволюція стосунків фашистського режиму з Ватиканом. Політичний статус і 

роль італійської монархії в 30-х рр. Трансформація політичної природи італійського 

фашистського режиму в  30-х рр. Наростання кризи фашистської держави у другій 

половині 30-х рр.. Формування політичної опозиції і специфіка італійського руху Опору. 

Консолідація франкістського режиму після закінчення громадянської війни в Іспанії. 

Формування політико-правової системи. Особливості економічної політики Франко. 

Становище церкви. Роль “Фаланги”. Специфіка іспанського фашизму. 

Особливості фашизації Португалії. Створення партії “Національний союз”. О.Салазар. 

Конституція 1933 р. і створення у Португалії  “унітарної корпоративної республіки”. 

“Національні профспілки”. Португалія в період громадянської війни в Іспанії. 
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Друга світова війна. 

Причини, характер, періодизація. Сучасний стан історіографії другої світової війни.            

Розширення масштабів агресії з перевагою сил агресора (1 вересня 1939 – червень 1942 

р.). Напад Німеччини на Польщу. Оголошення Великобританією і Францією війни 

Німеччині.  "Дивна війна", історіографічні концепції її походження. Радянсько-німецькі 

відносини у 1939-1941 рр.  Договір  “Про дружбу і кордон” між СРСР і Німеччиною. 

Реалізація таємних домовленостей щодо Східної Європи. Радянсько-фінська війна 1939-

1940 рр. Берлінські переговори 1940 р. Наступ фашистських військ на Західному фронті у 

1939-1940 рр. Капітуляція Данії і Норвегії. Напад Німеччини на Бельгію, Голландію та 

Францію.  "Дюнкеркське диво". Капітуляція Франції. "Битва за Англію". Англо-

американське співробітництво. Прийняття в США закону про ленд-ліз. Консолідація 

агресивного блоку. Берлінський пакт трьох держав. Приєднання Угорщини,  Румунії та 

Болгарії до Троїстого пакту. Поширення агресії на Балкани. Напад Німеччини на 

Югославію. Агресія Німеччини та Італії проти Греції.  Воєнні дії   у Східній та Північній 

Африці у 1940-1941 рр. Облога англійської фортеці Тобрук. Напад Німеччини на СРСР. 

Операції на Східному фронті влітку-восени 1941 р. Причини поразок радянських військ. 

Битва під Москвою. Напад Японії на американську базу Пірл-Харбор. Вступ США в 

війну. Окупація Японією країн Південно-Східної Азії (грудень 1941- травень 1942 р.). 

Японська "східноазіатська сфера процвітання". 

Початок формування антигітлерівської коаліції.  Угода про спільні дії у війні проти 

Німеччини між СРСР і Великою Британією  1941 р. “Атлантична Хартія”. Московська 

конференція СРСР, Англії і США 1941 р. Поширення на СРСР дії закону про ленд-ліз. 

Декларація Об’єднаних Націй 1січня 1942 р. Візит Молотова до Лондона і Вашингтона 

1942 р. Радянсько-британський союзний договір  та радянсько-американська угода “Про 

принципи взаємодопомоги у веденні війни проти агресії” 1942 р.  Суперечливість єдності 

антигітлерівської коаліції через принципові розбіжності військово-політичних доктрин 

країн-учасниць.  Проблема “другого фронту” у міжсоюзницьких стосунках 1941-1942 рр. 

Докорінний перелом у війні (червень 1942 р. – грудень 1943р).  Бої на Тихому океані у 

травні 1942-лютому 1943 р. Сталінградська і Курська битви на Східному фронті.  Воєнні 

дії в Північній Африці, битва під Ель-Аламейном. Сицилійська операція. Оголошення 

Італією війни Німеччині .Консолідація антигітлерівської коаліції. Тегеранська 

конференція 1943 р.  

Гітлерівський "новий порядок" у Європі. Рух Опору на окупованих територіях, його 

рушійні сили в окремих країнах. Посилення національно-визвольної боротьби під 
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впливом перемог союзників.Внутрішнє становище країн Заходу під час війни. Повна 

мобілізація всіх ресурсів для потреб війни. Мілітаризація економіки. Внутрішня політика 

урядів. 

Військовий розгром і крах фашистських режимів (січень 1944 р. – 2 вересня 1945 р.) 

Радянський контрнаступ на Східному фронті у 1944 р. Відновлення державного кордону 

СРСР. "Визвольна місія" Червоної Армії в Східній Європі. Варшавське повстання 1944 р. 

Відкриття другого фронту в Європі. Визволення Франції і Бельгії. Битва в Арденнах. 

Вісло-Одерська операція радянських військ. Визволення країн Східної і Південно-Східної 

Європи. Віденська наступальна операція Червоної Армії. Капітуляція Італії. Берлінська 

операція. “Зустріч На Ельбі”. Антифашистське повстання в Празі і визволення Праги 

Червоною армією. Беззастережна капітуляція Німеччини.  

Проблеми післявоєнного врегулювання у міжсоюзницьких стосунках СРСР, Великої 

Британії і США. Конференція в Сан-Франциско 1945 р. Створення ООН.  Ялтинська і 

Потсдамська конференції 1945 р. Основні рішення  з облаштування післявоєнної 

Європи. Початок ери  “атомної дипломатії”.  

Розгром мілітаристської Японії. Бої на Тихому океані у 1944-1945 рр. Битва біля о-ва 

Лейте. Наступальна операція союзників у Бірмі. Бої за о-ви Іводзіма та Окінава. Атомні 

бомбардування США японських міст Хіросіма і Нагасакі. Розгром Квантунської армії у 

Північно-Східному Китаї та Монголії.  Беззастережна капітуляція Японії. 

Підсумки другої світової війни. Людські і матеріальні втрати. Міжнародно-політичні 

наслідки війни. Перемога демократії над фашизмом. Нове співвідношення сил у світі. 

Активізація тенденції до міжнародної співпраці. Зростання суперечностей між СРСР і 

західними державами. Криза і поступовий розпад світової колоніальної системи 

 

Світ у другій половині ХХ століття: основні тенденції соціально-економічного і 

політичного розвитку. 

Докорінні зміни міжнародної cитуації в результаті другої світової війни. Утворення 

військово-політичних блоків на чолі із США та СРСР, складання біполярності світу. 

Соціально-економічний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки в другій 

половині ХХ ст.. Науково-технічна революція: сутність, напрямки, етапи, наслідки. 

Державне регулювання економіки. Неокейнсіанська і неоконсервативна моделі ДМК. 

Формування постіндустріального суспільства. Тенденції політичного розвитку країн 

Західної Європи та Північної Америки в другій половині ХХ ст.  Демократизація як  

магістральний шлях розвитку західного суспільства. Основні напрями розвитку ідеології і 

культури в країнах Заходу. 
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Комуністичний світ у другій половині XX ст. Сутність режимів “народної демократії” в 

країнах Східної Європи. Перехід до “побудови основ соціалізму”, його чинники та 

наслідки. Соціально-політична криза 1953-1956 рр. в країнах Східної Європи. “Реальний 

соціалізм” наприкінці 50-х- у 70-х рр.. Всевладдя партійної бюрократії та  репресивної 

машини, політична безправність громадян. Безвихідь у розвитку системи соціалізму, 

тенденція до суспільного застою. Неспроможність планово-бюрократичної економіки. 

Особливості розвитку культури в комуністичних країнах. "Соціалістичний реалізм".  

Криза і крах комуністичної системи в Європі. Становлення нових суверенних держав. 

Нова розстановка сил у світі, кінець його біполярності. Перехід від конфронтації до 

міжнародного співробітництва.  Загальносвітові проблеми та шляхи їхнього вирішення. 

 

Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття 

Питання мирного врегулювання й післявоєнної організації світу. Створення ООН. Сесії 

Ради міністрів закордонних справ. Паризька мирна конференція. Мирні договори з 

колишніми європейськими союзниками Німеччини. Мирна угода з Японією. 

"Холодна війна": сучасний стан вивчення проблеми. "Атомна дипломатія" та гонка 

озброєнь. “Доктрина Трумена”. План Маршалла. Утворення військово-політичних блоків. 

Німецьке питання після другої світової війни. Перша Берлінська криза. Розкол Німеччини 

й утворення двох німецьких держав. Паризькі угоди. Вступ ФРН до НАТО. 

Розгортання національно-визвольного руху в країнах Азії та Африки. Ліквідація 

колоніалізму. Посилення ролі держав, що розвиваються, в міжнародних відносинах. Рух 

"неприєднання". Регіональні конфлікти “ першої хвилі” “холодної війни”. Арабо-

ізраїльська війна 1948-1949 рр. Війна в Кореї. Суецька криза. 

Міжнародні відносини наприкінці 50-х - 60-х рр. Карибська криза. Договір про часткову 

заборону ядерних випробувань 1963 р. Договір про непоширення ядерної зброї. Арабо-

ізраїльська війна 1967р. Війна США у В'єтнамі. 

Розрядка міжнародної напруженості 70-х років. Американо-радянські угоди. 

Загальноєвропейська нарада з питань безпеки і співробітництва (НБСЕ). Заключний 

Гельсінський Акт. Договір ОСО-2. Війна в Афганістані й крах  політики розрядки. 

"Друга хвиля" "холодної війни" (перша половина 80-х років). "Перебудова" в СРСР і "нове 

політичне мислення". Американо-радянські зустрічі на найвищому рівні. Договори й 

угоди з питань скорочення озброєнь. Революції у Східній Європі. Об'єднання Німеччини. 

Розпад СРСР і утворення нових незалежних держав. Закінчення "холодної війни". 

Міжнародні відносини у 90-х роках. Кінець біполярності світу й формування нової 

міжнародної ситуації. Зростання міжнародного впливу США як єдиної світової 
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наддержави. Роль Росії, Китаю, Індії в сучасних міжнародних відносинах. Розвиток 

Європейського Союзу і НАТО. Маастріхтські угоди 1992 р. Перетворення 

Європейського 

співтовариства в економічний, валютно-фінансовий і військово-політичний союз. 

Розширення ЄС в 90-х роках. Нова роль країн Східної Європи. ООН в системі сучасних 

міжнародних відносин. 

Регіональні конфлікти 70-90-х рр і спроби їх ліквідації. Ізраїльсько-палестинське 

протистояння. Війна у Перській затоці та її наслідки. "Буря в пустелі" 1991р. Міжусобна 

війна в колишній Югославії і втручання країн НАТО.  

Вихід України на міжнародну арену. Встановлення дипломатичних відносин з більшістю 

країн світу. Проблема без'ядерного статусу України та її вирішення. Україна і ЄС. 

Характер зовнішньої політики України на сучасному етапі. 

 

Суспільно-політичні рухи у другій половині ХХ століття 

Еволюція ліберальної і консервативної ідеології після другої світової війни. Теорія 

плюралістичної демократії.  Християнська демократія. Неоконсерватизм як політична 

філософія в епоху становлення постіндустріального суспільства. Криза ліберальних рухів 

і “наступ лівих” в другій половині 90-х рр.  

Масові демократичні та національно-визвольні рухи після другої світової війни.  Рух 

прихильників миру. Активізація соціальних рухів у 60-х рр.. “Нові ліві”. Національні і 

расово-етнічні рухи. Антивоєнний рух. Зміна масової свідомості західного суспільства з 

проблем використання військових засобів в політичних цілях.  Фемінізм. Молодіжний 

рух. Рухи “громадських альтернатив”. Цілі і політична специфіка екологічного руху. 

“Грінпіс”. 

Робітничий рух. Діяльність профспілок, їх роль у сучасному політичному житті Заходу. 

Міжнародні профспілкові центри. Діяльність соціалістичних і соціал-демократичних 

партій. Соціалістичний Інтернаціонал. Відмова від марксистської ідеології. Доктрина 

“демократичного соціалізму” та її трансформація у 80-90-х роках. Лейбористи, соціалісти 

і соціал-демократи при владі в країнах Заходу на зламі ХХ-ХХІ ст. 

Комуністичний рух після розпуску Комінтерну. Фактичне керівництво зарубіжними 

компартіями з боку КПРС. Комуністична експансія в світі. Діяльність Комінформбюро. 

Конфлікт з Компартією Югославії. Міжнародні комуністичні наради 50-60-х років. 

Суперництво КПРС і КПК. Маоїзм. Внутрішня боротьба у міжнародному 

комуністичному русі, його розкол. “Соціалізм з людським обличчям”. "Єврокомунізм". 
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Криза і розпад комуністичного руху. Діяльність компартій у країнах Заходу на сучасному 

етапі. 

Наслідки краху фашизму. Неофашизм та ультраправі рухи після другої світової війни. 

Правий і лівий тероризм. Активізація праворадикальних елементів у 

західноєвропейських країнах у 90-х роках. 

 

 Країни Західної Європи і США в період післявоєнної реконструкції і 

“холодної війни” (1945- другій половині 50-х рр.) 

Економічні підсумки другої світової війни. Економічне і геополітичне лідерство США у 

післявоєнному світі. Специфіка післявоєнної реконструкції в країнах Західної Європи і 

США. План Маршалла. Система післявоєнного ДМК. Бреттон-Вудська валютна 

система. Інтеграційні процеси в Західній Європі. Рада Європи. План Шумана. 

Європейське об'єднання вугіллі і сталі. "Спільний ринок". Загальні тенденції політичного 

розвитку. Формування ліберально-етатистської конституційної моделі.  

США після другої світової війни. Проблеми реконверсії. Динаміка соціально-

економічного розвитку у другій половині 40-50-х роках. Початок НТР. 

Внутрішньополітична боротьба в перші повоєнні роки. "Справедливий курс" Г.Трумена. 

Ослаблення неолібералізму. Поворот вправо в суспільно-політичному житті. 

Профспілкове законодавство. Маккартизм і його провал. Президентство Д.Ейзенхауера. 

Зростання міжнародних позицій США після другої світової війни. Посилення американо-

радянських суперечностей. Американська стратегія "стримування комунізму". Політика 

США на Далекому Сході. Близькосхідна політика США. 

"Тріумф і трагедія" післявоєнної Великобританії. Третій і четвертий лейбористські уряди 

Часткова націоналізація промислової  інфраструктури. Соціальні реформи. Зовнішня 

політика: “Атлантична солідарність”. Політика з колоніального питання. Реорганізація 

Британської Співдружності націй. 

Становище Франції після визволення з-під німецької окупації. Тимчасовий режим (1944-

1946 рр.). Розстановка політичних сил, посилення впливу лівих партій і профспілок. 

Політична платформа уряду Ш. де Голля. Демократичні перетворення. Часткова 

націоналізація промисловості й банків. Боротьба навколо проекту нової конституції. 

Встановлення Четвертої республіки. Загострення політичної боротьби. Усунення 

комуністів з уряду. Спроби компартії дестабілізувати становище в країні. Зовнішня 

політика 

урядів Четвертої республіки: Зближення Франції із США. Участь у плані Маршалла та у 
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створенні НАТО. Підтримка створення і ремілітаризації ФРН Паризькі угоди. 

Колоніальна політика. “Брудна війна ” в Індокитаї. Початок війни в Алжирі. 

Італія після другої світової війни. Докорінна зміна політичної ситуації в країні й 

перебудова системи політичних партій. Коаліція "національної єдності". Проголошення 

республіки. Діяльність Установчих зборів. Прийняття конституції. Посилення політичної 

боротьби в країні. Однопартійні уряди ХДП. Аграрна реформа. Спроба перегляду 

виборчої системи та її провал. ХДП після де Гаспері. Центризм. "Італійське економічне 

диво". Політичні партії у пошуках нової стратегії. Становлення зовнішньополітичного 

курсу. Мирний договір з Італією. Участь Італії у плані Маршалла і Північноатлантичному 

договорі. 

Німеччина у 1945-1949 pp. Політика окупаційних властей чотирьох держав. Суперечності 

між західними державами і СРСР з німецького питання. Інтеграція трьох західних 

окупаційних зон (Бізонія, Тризонія). Відродження діяльності політичних партій і 

профспілок. Економічні труднощі. Західна Німеччина і план Маршалла. Проведення 

грошової реформи. Земельна реформа і націоналізація економіки у Східній Німеччині. 

Закладення радянськими окупаційними властями основ тоталітарного режиму. Берлінська 

криза I948-1949 pp. Розкол Німеччини, утворення ФРН і НДР. Конституційні основи 

ФРН. "Ера Аденауера" (1949-1963 рр.). Доктрина "соціального ринкового господарства". 

"Німецьке економічне диво". Внутрішньополітична боротьба. Заборона КПН. Еволюція 

політичного курсу СДПН. Зовнішня політика. Зміцнення суверенітету ФРН. Загальний 

договір. Вступ ФРН до НАТО й утворення власних збройних сил. 

 

Країни Західної Європи і США в період нового етапу НТР, структурних криз і 

перетворень (70-90-і рр. ХХ ст.) 

Тенденції соціально-економічного розвитку країн Заходу в 70-90-х рр. Структурні кризи.  

“Нафтовий шок” 1973 р. та його наслідки.  Криза моделі  “витратної економіки”. 

Стагфляція. Крах Бреттон-Вудської валютно-фінансової  системи. Передумови переходу 

до постіндустріального типу економіки. “Неоконсервативна революція”. Ямайська 

валютна система. Новий етап НТР. Постіндустріальне суспільство. Зміна економічної 

стратегії в 90-х рр. Динаміка соціально-економічного розвитку провідних країн Заходу. 

Світова фінансова криза 1997-1998 рр. Роль регіональної інтеграції та вдосконалення 

техніко-технологічної бази  виробництва у подоланні диспропорцій економічного росту.  

Неоконсерватизм як політична філософія і стиль державного управління в епоху 

становлення постіндустріального суспільства. Криза ліберальних рухів і “наступ лівих” в 
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другій половині 90-х рр. Політична діяльність римо-католицької церкви.  Іоанн Павло П. 

Поширення ідей екуменізму. Зміни у масовій свідомості. Проблема тероризму. 

США в 70- 90-х рр. Президентство Р.Ніксона. “Уотергейт” та його наслідки. Депресія 

1974-1975 pp. Другий етап науково-технічної революції. Соціально-економічна політика 

Дж.Форда і Дж.Картера. “Неоконсервативна хвиля” в США. Р.Рейган. "Рейганоміка". 

Рейганівська модель державного управління. Неоглобалізм. “Іран-контрас”. Основні 

напрямки трансформації економічної політики в період президентства Дж. Буша і 

У.Клінтона. Успіхи і суперечності  “клінтономіки”. Політичний процеси в США  в 90-х 

рр.  “Поміркований курс” Дж. Буша. Б.Клінтон: “Америці потрібні зміни!”. Президентська 

криза 1997-1998 рр. Вибори 2000 р. і перемога республіканської партії. Американський 

спосіб життя.  

Концептуальні основи і основні напрямки зовнішньої політики США в 70-90-х рр. 

Політика США в умовах досягнення СРСР військово-стратегічного паритету. Американо-

радянські угоди 1972-1974 pp. Поворот у відносинах США з КНР. Припинення війни у 

В'єтнамі. США і Близький Схід. Кемпдевідські угоди. Загострення американо-радянських 

суперечностей у першій половині 80-х років. СОІ. Американо-радянські зустрічі на 

найвищому рівні у 1985-1991 pp. та їх результати. Визнання Сполученими Штатами 

незалежності нових держав Європи і Азії. Встановлення відносин з Україною. 

Американо-російські відносини. Договір СНО-2. США і війна у Перській затоці. 

Американські збройні сили і дипломатія в миротворчих місіях ООН і НАТО. Стратегія 

національної безпеки США. “Від стримування до розширення”. Сучасна ядерна стратегія 

США. США у світових інтеграційних процесах. США і країни  “третього світу”. Роль 

США в арабо-ізраїльському врегулюванні. США і “ісламський фактор” у світовій 

політиці. Глобальні проблеми і політика США. 

Чинники формування економічної стратегії Великої Британії у 70-90-х рр.. Витоки 

британського неоконсерватизму. Політика консервативного уряду Е.Хіта. “Тиха 

революція”. Закон "Про відносини в промисловості". Страйковий рух. Запровадження 

надзвичайного стану в Ольстері. Вступ Великої Британії до ЄЕС. Лейбористські уряди 

1974-1979 рр. Програма “соціального контракту”  уряду Г. Вільсона та зрив її реалізації. 

Антикризовий курс кабінету Дж. Каллагена. Ідейно-політична криза лейборизму. М. 

Тетчер і внутрішня перебудова консервативної партії у другій половині 70-х рр.. 

"Тетчеризм" та його результати. Конституційні реформи початку 80-х рр. Дж. Мейджор і 

коректування політичного  курсу торі. Політика “здорового консерватизму”. “Хартія 

громадян”.  Прогрес у вирішенні Ольстерської проблеми.  Причини поразки 
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консерваторів на виборах 1997 р. “Новий лейборизм” Е. Блера.  Нові соціальні рухи у 

Великій Британії. Націоналізм і проблема політичного тероризму.  

Зміцнення міжнародних позицій Великої Британії в 70-х рр.. Участь в процесі розрядки 

міжнародної напруженості і НБСЄ. Вступ до ЄЕС і формування “особливой позиції”. 

Зовнішня політика у 80-90-х рр.  Фолклендська війна. “Особливі відносини” зі США. 

Велика Британія і сучасні проблеми західноєвропейської інтеграції. Відносини з СРСР і 

країнами СНД. Британська Співдружність Націй. 

Франція в 70-90-х рр. Президентство Ж.Помпіду. Політика “спадковості і діалогу”. 

Особливості постголлізму. Президентство В.Жіскар д'Естена. Жискардизм і доктрина 

“передового ліберального суспільства”. Зміна внутрішньополітичної стратегії в умовах 

структурної кризи. Перегрупування політичних сил. ОПР - голлізм нового покоління.            

Ж. Ширак.  Утворення ФСП. Зміна політичної стратегії ФКП. Спільна програма дій лівих 

сил. Ф. Міттеран. “Епоха Міттерана”. “Лівий експеримент” 1981-1984 рр. та причини 

його провалу. Уряд Ж. Ширака. Поворот до неоконсервативної політики. Соціальний 

консерватизм як загальна стратегія провідних політичних сил сучасної Франції. Криза 

традиційних партій. “Феномен Ле Пена”.  Політика урядів М.Рокара, Е.Крессон, 

П.Береговуа. Криза ідеології і політики лівих сил. Уряд Е.Балладюра. Президентські 

вибори 1995 р. Політичний курс Ж. Ширака і масові рухи соціального протесту 

наприкінці 1995 р. Л. Жоспен і оновлення соціалістичної партії. Парламентські вибори 

1997 р. і початок періоду нового “співіснування”. “Республіканський пакт розвитку і 

солідарності”. Зовнішня політика Франції. “Нова ера” у відносинах зі США. Політика 

“завершення, поглиблення і розширення” інтеграційного процессу в Європі. Франція в 

локальних конфліктах 70-90-х рр.   

ФРН у 70-90-х рр.. Уряди   "малої коаліції".  В.Брандт -"канцлер внутрішніх реформ". 

Соціальна політика "держави загального добробуту". Виборча  реформа. "Нова східна  

політика"  ФРН  в період правління В.Брандта. Уряд Г. Шмідта. Криза 1974 р. в ФРН і 

поворот до неоконсервативної політики. Активізація інтеграційної політики ФРН у другій 

половині 70-х рр.. Правоцентристська  коаліція Г.Коля. Особливості  німецького 

неоконсерватизму.  Еволюція політичної доктрини ХДС. “Нове соціальне питання”. 

СДПН в опозиції. Зростання впливу екологічного руху. Об'єднання Німеччини, його 

внутрішньополітичний і міжнародний аспекти. Соціально-економічне становище країни 

після об'єднання. Проблеми інтеграції східних земель у народногосподарську систему 

ФРН. Об'єднана Німеччина в Європі і світі. Вибори 1998 р. Підсумки “епохи Коля”. Зміни 

у розстановці політичних сил. Уряд Г.Шрьодера, його внутрішня і зовнішня політика. 
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Спадковість зовнішньополітичного курсу на атлантичну співпрацю і євроінтеграцію на 

засадах “дипломатії реальних інтересів”. 

Економічне і політичне становище Італії в 70-80-х рр. Ескалація політичного насильства і 

нестабільності в період економічної кризи 70-х рр.. Посилення позицій ІКП, її політичне 

маневрування.. Політика "національної солідарності". Діяльність уряду Дж.Андреотті. 

Проблема політичного тероризму, вбивство А.Моро.. Результати “історичного 

компромісу” між ІКП і ХДП. Неконсервативний курс п'ятитартійної коаліції. Особливості 

італійського неоконсерватизму. Політика уряду  Б.Краксі. і загострення проблеми 

корупції. Активізація боротьби з організованою злочинністю в 90-х рр.. Крах Першої 

Республіки, зміна політичного спектру.  Розкол ХДП, падіння впливу її спадкоємців. 

Криза ІСП. Реорганізація ІКП, її ідейна трансформація. Утворення нових політичних 

об'єднань. Рух “Вперед, Італіє!” і  С.Берлусконі – нові тенденції в сфері політичного 

маркетингу. Основні напрямки реформування конституційної системи Італії. Друга 

республіка. Соціально-економічний розвиток у 90-х роках. Зовнішня політика Італії. 

Участь в процесі європейської інтеграції. “Атлантична солідарність” періоду “другої 

хвилі” “холодної війни”. Розвиток відносин з країнами СНД і Східної Європи після    

1991 р. 

 

Країни Східної Європи у другій половині ХХ століття. 

Економічні і демографічні наслідки другої світової війни для країн Східної Європи. 

Передумови для глибоких змін державно-політичної системи. Комуністична і 

демократична альтернативи. Відродження аграризму. Національна ідея. Причини і 

характер тимчасової консолідації антифашистських сил. 

Перетворення періоду “народної демократії” (1944-1946 рр.) Консолідація всіх 

опозиційних сил у широкі багатопартійні коаліції, їх прихід до влади. Формування основ 

конституційного ладу. Демократизація політичного життя. Реформи в сфері національних 

відносин, формування федеративної державності. Відновлення зруйнованої економіки. 

Дискусія щодо характеру аграрної реформи. Прийняття стратегії “наздоганяючого 

розвитку”, здійснення  масштабних економічних реформ. Гостра політична боротьба 

щодо визначення стратегії подальшого суспільного розвитку. Зовнішній вплив на 

розвиток політичної ситуації в країнах Східної Європи. Концепція “демократії нового 

типу”. Перелом 1947 р. Східна Європа і план Маршалла. Посилення радянського тиску на 

східноєвропейські країни.  

“Побудова основ соціалізму” у Східній Європі (1947-1953 рр.) Оформлення 

прорадянських режимів: Курс компартій на “мирне переростання національно-
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демократичної революції в соціалістичну”. Конституційне закріплення соціалістичного 

ладу. Нові лівоцентристські уряди. Розгром демократичної опозиції. Організаційне злиття 

комуністичних і соціал-демократичних партій. Політична гегемонія компартій, 

протистояння в них  “московської ” і “національної” течій.  Боротьба керівництва ВКП(б) 

за “правильне бачення шляхів соціалістичного будівництва”. Створення Комінформбюро 

і його роль в ідеологічному закріпленні моделі “соціалістичного табору”.  Радянсько-

югославський конфлікт: передісторія, причини і приводи, розвиток подій, значення.  

Створення РЕВ і ОВД. Політична консолідація комуністичних режимів (судові процеси 

над лідерами “національного крила” комуністичного руху і репресії 1949-1952 рр.) 

Форсування соціально-економічних перетворень (завершення націоналізації 

промисловості і банківської сфери, прискорена  індустріалізація, початок колективізації 

сільського господарства, формування командно-адміністративної системи управління і 

розподілу). Модель “мобілізаційної” системи економічних відносин. Підсумки 

“наздоганяючого розвитку” наприкінці 40-х- початку 50-х рр.. 

 Суспільно-політична криза у Східній Європі 1953 – 1956 рр. Масові виступи 1953 

р. в НДР. Політична криза 1956 р. В Польщі. В.Гомулка. Реформи І.Надя в Угорщині. 

Події 1956 р. в Будапешті та їх оцінки в історіографії. Коректування реформаторського 

курсу наприкінці 50-х-початку 60-х рр.. в країнах індустріально-аграрного типу 

(Чехословаччина, Польща, Угорщина, Югославія). “Консервативний соціалізм” в країнах 

аграрно-індустріального типу (Румунія, Болгарія, Албанія). Східноєвропейський соціалізм 

як суспільна модель. Роль радянського чинника в суспільному розвитку регіону. 

Диференціація моделі  “реального соціалізму” в країнах з різною динамікою модернізації 

і досягнутим рівнем розвитку. Спроби подальшого реформування соціалізму (економічні 

реформи Р. Н’єрша і О. Шика). “Соціалізм з людським обличчям”. “Празька весна” 1968 р. 

О.Дубчек. “Самоврядний соціалізм” в Югославії. Й. Броз Тіто. Оформлення “доктрини 

Брежнєва”. Підсумки і суперечності розвитку східноєвропейських країн в 60-х рр.. 

Початок “застою”. Причини “консервативної хвилі” 70-х рр. Характер соціально-

економічного розвитку  Східної Європи в період “застою”. Криза політичної еліти.  

“Геронтократія”.  Активізація дисидентського руху. Соціально-психологічна криза 

суспільства. “Подвійна свідомість”.  

  Криза східноєвропейського соціалізму у 80-х рр. Суспільно-політична криза 1980-

1981 рр. в Польщі. “Солідарність”. Л.Валенса. Новий етап економічного реформування в 

Угорщині. Смерть Й. Броз Тіто у 1980 р. і наростання відцентрових тенденцій в 

югославському суспільстві. Формалізація реформ в Болгарії і Чехословаччині, останній 

період правління Т.Живкова і Г.Гусака. Посилення авторитарних тенденцій у 
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політичному житті Албанії і Румунії. Східна Європа в період радянської “перебудови”. 

Ідеологічна концепція “соціалістичної співдружності”. Розвиток кризових явищ в РЕВ і 

ОВД.  

Крах комуністичних режимів в Східній Європі. “Революційна ситуація особливого типу”.  

Демократичні революції 1989 р., спільні риси і національні особливості, політичні лідери. 

Еволюційна демократизація в Польщі і Угорщині. “Оксамитова революція” в 

Чехословаччині. “Жовтнева революція” в НДР. Грудневе повстання 1989 р. в Румунії. 

Дезінтеграція СФРЮ. Специфіка розвитку Албанії.  

“Посткомуністичне суспільство”. Динаміка процесу постсоціалістичних перетворень в 

країнах Східної Європи в 90-х рр. Політичні трансформації: від “оксамитових революцій” 

до реальної демократизації. Соціально-економічні реформи: від “шокової терапії” до 

градуалістичного підходу. Розвиток законодавчої бази ринкової економіки; новий етап 

приватизації; інституціональна модернізація соціальної системи; бюджетна реформа. 

Державно-правове будівництво і проблеми політичних відносин. Національне питання. 

Східна Європа в світовій політиці 90-х рр. Проблема розширення ЄЕС. Практика 

“асоційованого членства” східноєвропейських країн у Європейському Союзі. Проекти 

розширення НАТО на Схід. Програма “Партнерство в ім’я миру”. Особливості відносин 

східноєвропейських держав з Росією. Регіональна інтеграція. 

 

Країни Азії і Африки у II половині XX ст. 

Китай: особливості "побудови соціалізму". Заключний етап громадянської війни і 

проголошення КНР. Мао Цзедун. "Аграрна реформа". Політика "великого стрибка". 

"Народні комуни". "Культурна революція". Радянсько-китайські відносини у 40-80 рр. 

Смерть Мао Цзедуна, боротьба за владу в керівництві КПК. "Банда чотирьох". Ден 

Сяопін. Політика "чотирьох модернізацій".  Події на площі Тяньаньмень та їх наслідки. 

Проблема "двох Китаїв".  

Здобуття незалежності Індією. Індійська конституція 1950 р. Дж.Неру. Політика 

конгресистських урядів І.Ганді і Р.Ганді. Сучасні проблеми Індії. 

Країни Індокитаю. Боротьба за національне визволення. Хо Ши Мін. Створення ДРВ. 

Збройна інтервенція США у В'єтнамі та її наслідки. 

"Побудова соціалізму" у В'єтнамі, Лаосі. Режим Пол Пота в Кампучії, В'єтнамська 

окупація країни і діяльність уряду Хун Сена. В'єтнамо-китайські збройні конфлікти. 

Країни Індокитаю в умовах кризи "світового соціалізму". Вступ країн Індокитаю до 

АСЕАН. Сучасний стан камбоджійської проблеми. 

Афганістан у 2-й половині XX ст. "Квітнева революція" 1978 р. та її уроки. Радянська 
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інтервенція і громадянська війна в Афганістані.  Режим талібів. Афганістан на сучасному 

етапі розвитку. 

Японія у 40-60 pp. Окупаційний період. Конституція 1947 р. "Економічне диво". Роль 

ЛДП у політичному житті країни. Особливості "постіндустріального суспільства" в 

Японії. Зовнішня політика країни. 

Нові індустріальні країни Азії. Основні причини появи і наслідки бурхливого 

економічного піднесення. Політичний розвиток і соціальні проблеми. АСЕАН. 

Корея: дві країни - два способи життя. Тоталітарний режим Кім Ір Сена та Кім Чен Іра в 

КНДР. Основні тенденції розвитку Південної Кореї. Проблема "возз'єднання двох Корей". 

Країни Близького та Середнього Сходу. Близькосхідна криза: джерела, суть, основні 

прояви, Арабо-ізраїльські війни. Палестинська проблема, діяльність ОВП. Ліванська 

криза. Сучасний стан близькосхідного врегулювання. "Революція 1952 р." в Єгипті. 

Г.А.Насер. Єгипет в роки президентства А. Садата та Х. Мубарака. Ірак у 2-й пол. ХХ ст. 

Ірано-Іракська війна. Режим С.Хусейна. Агресія Іраку проти Кувейту. Військова операція 

США проти Іраку. 

Іран у 2-й пол. ХХ ст. "Біла революція". Аятола Хомейні. Ісламська революція 1979 р. 

Проблема "експорту революції". "Прагматики" та "консерватори".   

Розпад колоніальної системи в Африці і проблема вибору "орієнтації" країнами, що 

розвиваються. Політичний та економічний розвиток країн Магріба. Конфлікт у Західній 

Сахарі. "Друга революція" у Тропічній Африці. Проблеми політичної еволюції ПАР. Ф. 

де Клерк. АНК. Н.Мандела. 

 

Країни Латинської Америки у другій половині ХХ століття 

Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської 

Америки в післявоєнний період. “Імпортзаміщуюча індустріалізація” та її наслідки. 

Націонал-реформізм. Політика президентів  Х. Перона в Аргентині і Ж. Варгаса в 

Бразилії. Посилення демократичних тенденцій в повоєнний  період. Революції в 

Гватемалі (1944-1954 рр.) і Болівії (1952 р.) Роль армії в політичному житті 

латиноамериканських держав. Передумови формування військово-авторитарних режимів. 

Особливості латиноамериканського авторитаризму.  

Прискорення економічного розвитку країн Латинської Америки у 50-х-60-х роках.. 

Аграрні реформи. Реформістська політика "Союзу заради прогресу". Спроба 

комуністичної експансії в регіоні. Кубінська революція 1959 р.. Побудова "основ 

соціалізму" на Кубі. Ф.Кастро. Карибська криза. Нестабільність внутрішньополітичного 

життя латиноамериканських країн. Ліворадикальна концепція “вогнищ партизанської 
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війни”. Військові перевороти в Аргентині, Бразилії та інших країнах. Чилійська революція 

1970-1973 рр. С.Альєнде. Військовий переворот 1973р. і диктатура Піночета у Чилі. 

Революційне піднесення в Центральній Америці. Сандіністська революція в Нікарагуа 

(1979 р.). Режим Д.Ортеги. Громадянські війни у Сальвадорі, Гондурасі, Гватемалі. 

"Революція" 1979 р. на Гренаді. 

Сповільнення економічного розвитку країн Латинської Америки у другій половині 70-х -

80-х роках. Неоконсервативна модернізація та її наслідки. Специфіка соціально-

економічного розвитку країн регіону в 90-х роках. Поворот до ліквідації військово-

диктаторських режимів і відновлення конституційного ладу в латиноамериканських 

країнах. Динаміка і загальні закономірності процесу демократизації в регіоні у 80-90-х рр. 

Сучасні проблеми Латинської Америки. 

Латинська Америка в системі міжнародних відносин. Посилення впливу США в регіоні в 

повоєнний період. Міжамериканський договір про взаємну оборону Західної півкулі. 

Створення Організації американських держав (ОАД). Військові договори США з 

державами Латинської Америки. Еволюція латиноамериканської стратегії США у 60-90-х 

рр. Панамська криза. Регіональна економічна інтеграція: ЛААСТ,  КАРИКОМ, ЛАЕС, 

ЛААІ, МЕРКОСУР, НАФТА.  Завершення деколонізації регіону. Фолклендські війна.  

 

Світ на початку ХХІ століття: тенденції і перспективи суспільного розвитку. 

Глобальні проблеми людства. 

Міжнародні відносини на початку ХХІ століття: загальні тенденції і регіональні 

особливості. Глобалізація як фактор світової політики. Інтеграційні процеси в сучасному 

світі. Проблема міжнародного тероризму. Регіональні конфлікти в системі сучасних 

міжнародних відносин. Війна США в Афганістані. Іракська криза. Основні фактори 

виникнення збройних конфліктів і війн у сучасному світі. ООН в умовах трансформації 

системи міжнародних відносин. Суперечності і перспективи розвитку  міжнародних 

відносин на сучасному етапі. 

Динаміка економічного розвитку країн Заходу на сучасному етапі. Інформаційна 

технологія і формування інноваційної моделі економіки. Становлення постнекласичної 

загальнонауковї методологічної парадигми і особливості сучасного науково-технічного 

прогресу. Комп’ютерна революція та її вплив на економічну систему. Інформація як 

суспільний ресурс. Особливості галузевої структури інформаційної економіки, еволюція 

відносин власності. Система “інвестицій в людину”. Інноваційний характер НТП. 

“Правильна мережа економіки” – пошук оптимального співвідношення великого, 
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середнього і дрібного бізнесу. Нові форми маркетингу і менеджменту.  “Ринок 

споживача”.   

Державна влада в епоху постіндустріального розвитку. Основні тенденції сучасного 

конституційного будівництва. Інформатизація суспільства та її вплив на систему 

політичних відносин. Політичний маркетинг. Процес персоніфікації політичної влади. 

Сучасні проблеми стосунків правової держави і громадянського суспільства. Динаміка 

політичного розвитку країн Заходу на початку ХХІ століття, їх сучасний партійно-

політичний спектр. Політична ідеологія постіндустріального суспільства.  

Зміни у масовій психології. Людина в інноваційній економіці. Соціально-психологічні 

основи нового технологічного способу виробництва. Створення єдиного інформаційного 

простору. Людська особистість в епоху комп’ютеризації. Зміни в процесі соціалізації 

особистості. Трансформація моделей споживання і споживчої філософії. Основні форми 

стратифікації постіндустріального суспільства. Тенденції демографічного розвитку. Сім’я 

у соціальній структурі сучасного суспільства. Сучасна освітня система. Проекти 

удосконалення освіти на XXI століття. Болонський процес. Проблеми гуманізації 

духовної сфери. Релігія у постіндустріальному суспільстві. Культурна парадигма ХХІ 

століття. Сучасні етносоціальні процеси. Дуалізм універсального способу життя і 

культурного націоналізму.  

 Глобальні проблеми сучасності і єдність доль людства. 

 

 


