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Тема 6. Розвиток сербської державності (4 год) 

1. Утворення та зміцнення держави Неманичів. 

2. Сербське королівство у період політичної нестабільності (30–80-ті роки ХІІІ ст.) 

3. Сербія наприкінці ХІІІ–у першій чверті ХIV ст.: від роздробленості до зміцнення 

державної єдності 

4. Сербсько-грецьке царство Стефана Душана 

 

 

Тема 7. Друга Болгарська держава (4 год.) 

1. Визволення Болгарії з-під візантійського гніту й утвердження незалежності 

2. Послаблення державної влади 

3. Розпад Болгарії та завоювання її земель турками-османами 
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Есе. На підставі вивчення відповідних джерел та літератури студент повинен 

письмово висловити власні міркування з проблеми, продемонструвати свої фахові, 

загальнотеоретичні знання, вміння і навики. Обсяг есе має становити до 10 сторінок 

(шрифт 14 через півтора інтервали). Кінцевий термін подання роботи – 30 квітня 

2020 р. 

 

ТЕМИ  

 

1. Внутрішні передумови виникнення слов’янських держав на Балканах 

2. Особливості державотворчих процесів на Балканському півострові у VII–XIV 

ст. 

3. Головні чинники державотворення на Балканах у VII–XIV ст.? 

4. Становлення та розвиток слов’янських держав на Балканах у VII–XI ст.: спільні 

та відмінні риси 

5. Роль зовнішньополітичних факторів у державотворчих процесах на Балканах у 

VII–XIV ст. 

6. Впливи Візантії на державотворення південнослов’янських народів 

7. Впливи латинського Заходу на розвиток південнослов’янських державностей 

8. Роль та значення християнської релігії у розвитку середньовічних слов’янських 

держав Балканського півострова 

9. Системи політичного поліцентризму на Балканах в епоху Середньовіччя 

10. Еволюція суспільно-політичної організації далматинських міст 

11. Політико-правові основи державотворчих процесів на Балканах в епоху 

Середньовіччя 

12.  Ідейні основи державотворчих процесів на Балканах у VII–XIV ст.: 

порівняльна характеристика 
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