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Перелік питань для підготовки  
до державного іспиту з всесвітньої історії в 2018 р. 

(ОКР «бакалавр») 
 

1. Антична епоха: періодизація та вплив на історичний розвиток Європи 
2. Становлення та розвиток афінської демократії в VІ–ІV ст. до н.е. 
3. Велика грецька колонізація: причини та напрямки 
4. Стародавня Спарта: держава та суспільство 
5. Римська республіка: державний та суспільний розвиток 
6. Римська імперія: періодизація та особливості розвитку 
7. Пунічні війни: причини, етапи, наслідки 
8. Падіння Римської імперії: причини та наслідки 
9. Завоювання Александра Македонського. Епоха еллінізму.  
10.  Держава, суспільство та церква у Середні віки 
11. Слов’яни: етногенез та розселення  
12. Варварські держави: становлення, характерні риси розвитку, занепад 
13. Франкська держава: основні етапи та особливості розвитку 
14. Розпад Франкської імперії: причини та наслідки 
15. Епоха вікінгів у Європі (VIII−ХІ ст.) 
16. Московська держава в другій половині ХV–ХVІ ст.: утворення та 

експансія на сусідні землі 
17. Візантійська імперія: етапи історичного розвитку 
18. Хрестові походи: причини, перебіг, наслідки 
19. Священна Римська імперія у Середні віки. Боротьба за інвеституру. 
20. Розкол християнства 1054 року: причини і наслідки 
21. Велика Хартія вольностей та формування парламенту в Англії 
22. Сербська держава Неманичів: становлення монархії та протистояння 

османській експансії 
23. Становлення та особливості французької станової монархії 
24. Столітня війна: передумови, основні етапи, наслідки 
25. Арабське завоювання Піренейського півострова. Реконкіста. 
26. Середньовічні міста: самоврядування, цехи, ремесло і торгівля 
27. Гуситський рух: ідеологія та представники 
28. «Новий час» як етап в історії людства: особливості політичного та 

економічного розвитку 
29. Епоха Відродження: світогляд та мистецтво 
30. Великі географічні відкриття: причини, перебіг, наслідки 
31. Колоніальні завоювання Іспанії і Португалії в ХVІ–ХVІІ ст. 
32. Формування станової монархії в Польщі XV−XVI ст. 
33. Реформація та контрреформація в Європі 
34. Англійська революція середини XVII ст.: етапи та історичне значення 
35. Формування багатонаціональної монархії Габсбурґів (XVI−XVII ст.) 
36. Тридцятилітня війна: причини, етапи, наслідки 
37. Просвітництво: основні ідеї та представники 
38. Реформи «освіченого абсолютизму» в монархії Габсбурґів 
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39. Російське самодержавство XVIII ст.: ідеологічне обґрунтування, 
внутрішня і зовнішня політика 

40. Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії та 
утворення США 

41. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст.: основні етапи та історичне 
значення 

42. Наполеонівські війни та їхні наслідки 
43. Віденський конгрес: учасник та рішення 
44. Поділи Речі Посполитої: причини, учасники, наслідки 
45. Промисловий переворот в Англії: причини та наслідки 
46. «Весна народів» 1848–1849 років у Європі: реґіональні особливості 
47. Становлення незалежних держав на Балканському півострові у ХІХ − на 

поч. ХХ ст. 
48. Культурно-національні рухи народів монархії Габсбурґів у першій 

половині ХІХ ст.: організаційні та ідеологічні особливості 
49. Конституційні реформи 1860-х років у монархії Габсбурґів: становлення 

системи дуалізму 
50. Громадянська війна у США (1861–1865 рр.): причини та наслідки 
51. Об’єднання Італії: передумови та етапи 
52. Реформи 1860–1870-х років у Російській імперії 
53. Франко-прусська війна 1870–1871 рр. Утворення Німецької імперії. 
54. Система міжнародних відносин наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
55. Перша світова війна: причини, учасники, етапи 
56. Революція і громадянська війна в Росії (1917−1921 рр.) 
57. Паризька мирна конференція 1919–1920 рр.: Версальська система 

договорів та облаштування повоєнного світу 
58. Польща у міжвоєнні роки: еволюція політичної системи 
59. Суспільно-політичний розвиток Югославії в 1929–1941 рр. 
60. Громадянська війна в Іспанії 1936–1939 років: причини, міжнародна 

реакція, наслідки 
61. «Велика депресія» 1929–1933 років у США. «Новий курс» Ф. Рузвельта 
62. Фашистська Італія: внутрішня і зовнішня політика 
63. Нацистська Німеччина: внутрішня і зовнішня політика 
64. Радянська тоталітарна система: становлення та особливості 
65. Початок Другої світової війни. «Дивна війна» (1939–1940 рр.) 
66. Німецько-радянська війна 1941–1945 рр.: причини, етапи, наслідки 
67. Нацистський окупаційний режим в країнах Європи в роки Другої світової 

війни 
68. Рух Опору в країнах Європи в роки Другої світової війни 
69. Завершальний етап Другої світової війни (1944–1945 рр.): Ялтинська та 

Потсдамська конференції 
70. Геополітичні наслідки Другої світової війни  
71. «Холодна війна»: причини, перебіг, наслідки 
72. Утворення і розвиток КНР: політика «великого стрибка» та «велика 

культурна революція» 
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73. Японія: особливості політичного та економічного розвитку після Другої 
світової війни 

74. Арабо-ізраїльський конфлікт: ґенеза та основні етапи 
75. Кінець колоніальної системи: процес деколонізації в Африці та Азії 
76. Науково-технічна революція в країнах Заходу: етапи, особливості та 

досягнення 
77. СРСР у 1945−1953 роках: економічна відбудова і зовнішня політика 
78. Радянський Союз у 1953−1964 роках: «хрущовська відлига» 
79. СРСР у 1964−1985 роках: основні тенденції суспільного розвитку 
80. «Перебудова» та системна криза в СРСР (1985–1991 рр.) 
81. Встановлення прорадянських режимів в країнах Центрально-Східної 

Європи (1945–1948 рр.): етапи та особливості 
82. Суспільно-політична криза у Польщі початку 1980-х рр.: причини та 

наслідки 
83. «Оксамитові революції» та трансформація посткомуністичних суспільств 

у Центрально-Східній Європі 
84. Падіння Берлінської стіни та об’єднання Німеччини 
85. Криза «самоврядного соціалізму» в Югославії: розпад федерації та 

утворення нових держав 
86. Молодіжні протестні рухи 1950–1970-х років у країнах Заходу 
87. Російська Федерація в 1991−2016 роках: основні етапи й тенденції 

суспільного розвитку 
88. Інтеґраційні процеси у повоєнній Європі: створення ЄЕС 
89. Поглиблення євроінтеґраційних процесів на зламі ХХ–ХХІ ст.: створення 

та розбудова Європейського Союзу 
90. Закінчення «холодної війни» і формування нового світопорядку 

 


