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1. Формування цивілізацій Межиріччя. Стародавній Вавілон. 
2. Стародавній Єгипет: особливості цивілізаційного розвитку. 
3. Розвиток афінської демократії у VI–IV ст. до н. е.  
4.      Стародавня Спарта: держава, суспільство, культура. 
5. Завоювання Олександра Македонського: епоха еллінізму. 
6. Римська республіка в II - І ст. до н.е.: політичний розвиток. 
7. Християнство у І – VІ ст.: становлення, вселенські собори.  
8. Падіння Римської імперії: основні причини і чинники. 
9. Антична культура та її вплив на розвиток народів Європи. 
10.       Античні міста-держави на території Північного Причорномор’я. 
11. Візантійська імперія: особливості історичного розвитку. 
12. Проблема етногенезу слов’ян у сучасній українській історіографії.  
13.       “Велике переселення народів” (ІV – VІ ст.): етнічні масиви та напрямки. 
14.      Писемні джерела про історію України найдавнішого періоду. 
15. Хрестові походи: причини та наслідки. 
16. Київська Русь: структура суспільства і держави. 
17. Вплив Візантії на Київську Русь. 
18.       Епоха вікінгів (VII–XI ст.): ареал поширення, основні етапи, наслідки. 
19.       Галицько-волинська держава в системі політичних відносин у Центрально-Східній Європі. 
20. Суспільство Візантії в XIII-XV ст. 
21. Франкська держава: основні етапи та особливості розвитку. 
22. Становлення парламентаризму в Англії у ХІІІ–ХІV ст. 
23. Священна Римська імперія: основні етапи розвитку. 
24. Формування станової монархії у Франції: роль Генеральних Штатів. 
25.       Столітня війна: причини та наслідки. 
26.       Українські землі у складі Великого князівства Литовського. 
27. Міста та міська цивілізація в середньовічній та ранньомодерній Європі. 
28. Гуситський рух у Чехії: ідеологія та суспільство в XV ст. 
29. Європа Ягеллонів і Люксембургів: Польща, Чехія і Угорщина у XV–XVІ ст. 
30.       Реконкіста в Іспанії (VIII–XV cт.): основні етапи 
31. Іспанія і Португалія у суперництві за гегемонію на світових морських шляхах: кін. XV−XVI 
ст. 
32. Республіки, сеньйорії і комуни на території Апенінського півострова у ХІІ–XV ст.: причини 
піднесення, процвітання та занепаду. 
33. Італійське Відродження та початки Гуманізму у Західній Європі: історіографія питання. 
34. Еволюція військової справи у середні віки. 
35. Зародження реформаційного руху: лютеранство і кальвінізм. 
36.       Тридцятилітня війна (1618–1648): причини та наслідки. 
37.       Основні групи джерел з історії України ХVІІ-ХVІІІ ст. 
38.       Козацькі літописи як історичне джерело. 
39.       Українське козацтво та його роль у суспільно-політичному житті Речі Посполитої (кінець 
ХVІ-перша половина ХVІІ ст.): історіографія питання. 
40.       Причини і початок національно-визвольної війни українського народу в середині ХVІІ ст.: 
сучасна наукова оцінка. 
41.       Основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики Б.Хмельницького в українській 
історіографії. 
42.       Запорозька Січ та її роль в історії України: історіографія питання. 
43.       Кримське ханство та його вплив на історію України. 
44.       Виникнення та розвиток Османської імперії. 
45.       Українські землі у другій половині ХVІІ ст. 
46.       Гетьманщина на зламі XVII – у XVIII ст. 



47. Англійська революція середини XVII ст.: основні етапи та історичне значення. 
48. Становлення конституційної монархії в Англії. 
49. Становлення абсолютистської монархії в Росії: історіографія питання. 
50. Війна за Іспанську спадщину (1701–1714) як перша загальноєвропейська війна. 
51. Британська колоніальна імперія (XVIII - поч. XX ст.): політичний розвиток. 
52. Падіння Речі Посполитої: причини, поділи. 
53. Семилітня війна (1756–1763): учасники, причини і наслідки. 
54. Французьке Просвітництво і його вплив на європейську суспільну думку. 
55. Війна північноамериканських колоній за незалежність і утворення США. 
56. Французька революція кінця ХVІІІ ст.: основні етапи та її історичне значення. 
57.       Українське національне Відродження (кінець ХVІІІ ст. - перша половина ХІХ ст.): сучасна 
оцінка. 
58.      Українські землі в складі монархії Габсбургів (до 1867 р.): адміністративний поділ, статус. 
59. Наполеонівські війни та їх наслідки. 
60. Геополітичні зміни в Європі після ухвал Віденського конгресу. 
61. Народи Балканського півострова у ХІІ–XVIII ст.: формування держав, османське завоювання, 
соціальні та релігійні процеси. 
62. “Освічений абсолютизм” у Габсбурзькій монархії: зміни у суспільстві. 
63. “Весна народів” 1848-1849 рр. в Європі: регіональні особливості. 
64. Слов'янські народи Габсбурзької монархії в роки революції 1848-1849 рр.: політичні 
програми. 
65. Реформи 60-70-х років XIX ст. у Російській імперії. 
66. Громадянська війна  у США. 
67. Національно-визвольна боротьба південних слов'ян проти османського гніту у 70-х роках ХІХ 
століття 
68.      Українські політичні партії в Галичині на зламі ХІХ-ХХ ст.: програмні засади та діяльність. 
69. Український політичний рух на Надніпрянщині і в Галичині в другій половині ХІХ - на 
початку ХХ ст.: порівняльна характеристика. 
70. Балканські війни початку ХХ ст. та їх наслідки. 
71.      Переписи населення кінця ХІХ-початку ХХІ ст. як джерело до вивчення демографічних 
процесів в Україні. 
72. Загострення відносин між великими державами наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. 
73.       Україна в роки Першої світової війни. 
74. Паризька мирна конференція 1919–1920 рр. Версальська система мирних договорів. 
75.       Західно-Українська Народна Республіка: утворення та розвиток. 
76.       Українські політичні партії у визвольних змаганнях 1917–1921 рр. 
77. Українська революція 1917–1921 рр. у вітчизняній історіографії. 
78. Зростання політичної нестабільності в Європі (кінець 20-х – початок 30-х років ХХ ст.). 
79. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині: внутрішня та зовнішня політика. 
80. Міжнародні відносини у Європі наприкінці 30-х років ХХ ст. в історіографії. 
81. Радянський Союз у 30-ті роки: сталінська "революція зверху". 
82. Адміністративні зміни і політичний розвиток України в складі СРСР (до 1941 р.). 
83. Друга світова війна: історіографія питання. 
84. Утворення КНР: особливості внутрішньої і зовнішньої політики. 
85. Поглиблення демократичних процесів після Другої світової війни: розширення прав людини. 
86. Зміни у співвідношенні сил на міжнародній арені після Другої світової війни. 
87. Трансформація політичних ідеологій після Другої світової війни. 
88. “Модернізація” соціалізму в СРСР: 1953-1964 рр. 
89. Розпад колоніальної системи. 
90. “Нова економіка” на Заході у 50−60ـх рр.: зростання сфери послуг. 
91. Інтеграційні процеси в Західній Європі після Другої світової війни 
92.       Зовнішня політика СРСР у 1964-1985 рр.: основні тенденції.  
93. Близькосхідна криза:  ґенеза та основні етапи. 
94. Український дисидентський та правозахисний рух у 1960–70 рр. 
95. Науково-технічна революція та її соціальні наслідки. 



96. Соціал-демократична модель суспільних відносин (на прикладі Швеції). 
97. Утворення Євросоюзу і його розбудова на початку ХХІ ст. 
98. Німецьке питання в післявоєнний період. Об'єднання Німеччини. 
99. Крах тоталітарних режимів у країнах Центрально-Східної Європи: спільне і відмінне. 
100. Зовнішня політика України на сучасному етапі: європейський вектор 
101. Українці в сучасному світі: тенденції розвитку діаспори.  
102. Історична наука у сучасній Україні: здобутки та проблеми. 
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