Всесвітня історія
1. Розвиток афінської демократії у VІІ-V ст. до н.е.
2. Східний похід Александра Македонського.
3. Антична культура та її вплив на розвиток народів Європи.
4. Римська імперія в І-ІІ ст.
5. Пунічні війни та їх наслідки.
6. Криза Римської імперії та падіння її західної частини.
7. Арабське завоювання Піренейського півострова. Реконкіста.
8. Розпад Франкської імперії. Утворення Французького та Німецького
королівств.
9. Слов’янська колонізація Балканського півострова VI −VII ст.
10.Епоха вікінгів в Європі (VIII−ХІ ст.).
11.Священна Римська імперія. Боротьба за інвеституру.
12.Хрестові походи: причини і наслідки.
13.Тевтонський Орден в Північно-Східній Європі.
14.Італійські морські республіки: Венеція та Генуя.
15.Столітня війна: передумови, основні етапи, результати.
16.Турецька експансія на Балканах в XIV−XV ст.
17.Відродження і гуманізм в Італії ХIV −XVI ст.: суть, етапи, діячі.
18.Формування станової монархії в Польщі XV −XVI ст.
19.Гуситський рух у Чехії. ідеологія і суспільство в ХV ст.
20.Формування станово-представницької монархії в країнах Західної Європи.
21.Сербська держава Неманичів. “Законник Стефана Душана”.
22.Реформаційний рух в країнах Західної Європи. Католицька Реформа.
23.Географічні відкриття та їх вплив на соціально-економічний розвиток країн
Європи.
24.Колоніальні загарбання Іспанії і Португалії у ХVІ-ХVІІ ст.
25.Утворення та розвиток Московської держави (друга половина ХV- ХVІІІ ст.).
26.Англійські революції ХVІІ ст.
27.Тридцятилітня війна, її основні етапи і наслідки.
28.Війна за незалежність північноамериканських колоній і утворення США.
29.Французька революція кінця ХVІІІ ст.: основні етапи та підсумки.
30.Просвітництво, його основні риси.
31.Політика "освіченого абсолютизму" в країнах Західної Європи.
32.Польське питання у міжнародній політиці (1795 −1815 рр.).
33.Наполеонівські війни в період Консульства та Першої імперії.
34.Віденський конгрес та його рішення.
35.Розвиток багатонаціональної монархії Габсбургів (XVI− поч. ХІХ ст.).
36.Культурно-національні рухи народів монархії Габсбургів у першій половині
ХІХ ст.: організаційні та ідеологічні особливості.
37.Революції 1848-1849 рр. у країнах Західної Європи.
38.Революції 1848
−1849 рр. у Центрально-Східній Європі: ліберальні і
національні вимоги.
39.Конституційні реформи 1860-х рр. в країнах Західної Європи.

40.Суспільно-політичний розвиток США в другій половині ХІХ ст.
41.Реформи 60−70-х років ХІХ ст. в Росії: зміст та результати.
42.Рух за об’єднання Італії.
43.Визвольна боротьба балканських народів проти Порти в першій третині ХІХ
ст.
44.Передумови та утворення Німецької імперії.
45.Міжнародні відносини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
46.Перша світова війна: основні етапи.
47.Паризька мирна конференція 1919-1920 рр. Версальська система договорів.
48.Революція і громадянська війна в Росії (1917−1921 рр.).
49.Польща в міжвоєнні роки: еволюція політичної системи.
50.Суспільно-політичний розвиток Югославії в 1929-1941 рр.
51.“Новий курс” президента Ф. Рузвельта (1933-1939).
52.Формування нацистської системи управління в Німеччині.
53.Суспільно-політичний розвиток Італії в міжвоєнне двадцятиріччя.
54.Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр.
55.Стратегії воюючих країн у роки Другої світової війни: порівняльний аналіз.
56.Формування антигітлерівської коаліції. Міжсоюзницькі конференції
1943−1945 рр.
57.Рух Опору в окупованих країнах: порівняльна характеристика.
58.Підписання мирних договорів після закінчення Другої світової війни.
59.Загострення протистояння між СРСР і країнами Заходу у другій половині 40-х
− 50-х рр. ХХ ст. Утворення військово-політичних блоків.
60.Крах колоніальної системи після Другої світової війни.
61.Падіння Берлінської стіни та об’єднання Німеччини.
62.Неоконсервативна модель суспільних відносин в країнах Заходу у 80-х рр.
ХХ ст. (“тетчеризм” і “рейганоміка”).
63.Світові інтеграційні процеси.
64.СРСР в 20−30-ті роки ХХ ст.: шляхи будівництва соціалізму.
65.СРСР в 1945−1991 роках: основні етапи й тенденції суспільного розвитку.
66.Криза тоталітарних режимів у Центрально-Східній Європі в 50-60-х рр. ХХ ст.
67.Країни Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
68.Японія: особливості політичного та соціально-економічного розвитку (50-80-і
рр. ХХ ст.).
69.Утворення КНР. Внутрішня та зовнішня політика Китаю у 80−90-х рр. ХХ ст.
70.Перехід від військової диктатури до демократії в країнах Латинської Америки
у 80-90-х рр. ХХ ст.
71.Російська Федерація в 1991−201 8 рр.: основні етапи й тенденції суспільного
розвитку.
72.Близькосхідна криза 60-80-х років ХХ ст.
73.Глобальні проблеми сучасності.
74.Проблема сепаратизму в сучасному світі.
75.Основні тенденції розвитку країн Заходу наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.

