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спеціальністю 293 «Міжнародне право» у 2022 році 

  

  

Фаховий іспит з «Всесвітньої історії» є вступним випробуванням, спрямованим на 

демонстрацію вступником знань, умінь і навичок щодо можливості інтерпретувати зміст 

основних категорій історичної науки й діалектичний зв’язок між ними, аналізу визначальних 

фактів, явищ, соціально-економічних та політичних процесів, характерних рис та 

особливостей новітньої світової історії .  

Мета іспиту – оцінювання комісією знань, умінь та навичок щодо можливості 

інтерпретувати зміст основних категорій історичної науки, аналізу визначальних фактів, 

явищ, соціально-економічних та політичних процесів,  характерних рис та особливостей 

новітньої світової історії,  умінь характеризувати діяльність видатних історичних постатей.  

  Результатом проведення вступного випробування має стати комплексна оцінка 

компетентностей вступника щодо:  

 розуміння  сутності  та історичної обумовленості державно-правових реалій сучасності.   

 здатності  до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  які  б сприяли професійному 

становленню фахівця в галузі правознавства.  

 можливості використання набутих знань в майбутній практичній діяльності.  

Завдання на фаховому вступному випробуванні «Всесвітня історія» спрямовуються на 

перевірку:  

 знань основних історичних термінів та понять;  

 умінь  визначати послідовність основних періодів, соціально-економічних і політичних 

подій та процесів, їх хронологічні межі, складові,  істотні характерні риси та особливості 

новітньої світової історії ;  

 розуміння причинно-наслідкових зав’язків найважливіших подій та процесів   новітньої 

світової історії, оцінювання їх значення;  

 умінь аналізувати основні тенденції розвитку історичного процесу;  

 умінь характеризувати діяльність видатних історичних постатей новітньої світової 

історії.  

 

1. Перша світова війна 1914-1918 рр. 
Причини, привід та початок Першої світової війни. Військові кампанії та основні битви 

1914-1918 рр. Вступ у війну США. «14 пунктів» В. Вільсона. Вихід Росії з війни. Основні 

політичні та економічні наслідки Першої світової війни. Паризька мирна конференція. 

Створення Ліги Націй. Мирні договори з союзниками Німеччини.  



Вашингтонська конференція. Завершення формування Версальсько-Вашингтонської 

системи, її суперечності. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних 

держав у Європі.  

 

2. Світ в 20-30-х рр. ХХ ст. 
Сполучені Штати Америки. Зростання ролі США на міжнародній арені. Доба 

“проспериті”. Велика депресія. “Новий курс” Франкліна Рузвельта, його складові та основні 

наслідки. Особливості розвитку Великої Британії в 1920–1930-ті рр.  

Спроби реформування Британської імперії. Політичний та соціально-економічний 

розвиток Франції в 1920–1930-х рр. Народний фронт і його уряди.  

Італія. Становище Італії після Першої світової війни. Фашистський режим Беніто 

Муссоліні. Революції 1917 р.  

Громадянська війна в Росії. Прихід до влади більшовиків. Утворення СРСР. Нова 

економічна політика. Спланована модернізація. Особливості комуністичного тоталітарного 

режиму. Сталінізм.  

Революції в Німеччині та Угорщині 1918 р. Вплив світової економічної кризи на 

політичне життя Німеччини. Прихід до влади нацистів. Особливості соціально-економічного 

та політичного розвитку країн Центральної та Східної Європи у 1920 – 1930- х рр.  

Японія. Мілітаризація економіки, державних інституцій.  

Китай. Об’єднання країни, встановлення влади Гоміндану.  

Становлення Турецької республіки.  

Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби.  

  

3. Міжнародні відносини в 30-х рр. ХХ ст. 
Назрівання Другої світової війни. Причини загострення міжнародної напруженості в 30-х 

років ХХ ст. Відмова Німеччини від дотримання Версальського договору й підготовка до 

війни. Формування осі Рим - Берлін - Токіо. Спроби створення системи колективної безпеки. 

Англо-франко-радянські переговори в Москві. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт 

Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього.  

Виникнення вогнищ війни на Далекому Сході, в Африці та Європі. 

  

4. Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст. 
Найважливіші досягнення науки й техніки в перші десятиліття ХХ ст. Основні ідеї й 

течії у розвитку культури. Олімпійський рух.  

 

5. Друга світова війна (1939-1945 рр.). 
Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика основних 

періодів війни. Основні театри воєнних дій.  

Утворення антигітлерівської коаліції, її значення. Особливості окупаційного режиму і 

руху Опору. Голокост. Завершальний період війни в Європі та в Азії. Відкриття Другого 

фронту . Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Капітуляція Німеччини, капітуляція 

Японії.  

Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. 

Нюрнберзький і Токійський міжнародні трибунали над військовими злочинцями.  

  

 

 



6. Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. 

Міжнародні відносини. Холодна війна. 
Риси Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин. Організація Об’єднаних 

Націй (ООН). Спеціалізовані організації під егідою ООН. «Загальна декларація прав людини 

» (1948 р.) і міжнародні пакти про права людини (1966р.).  

Радянська окупація Східної Європи. Початок Холодної війни.  

Утворення Північноатлантичного союзу (НАТО) і Варшавського блоку (ОВД). 

Військові конфлікти і кризи часів Холодної війни. Гельсінські угоди.   

Рецидиви Холодної війни на зламі ХХ–ХХІ ст. Проблема міжнародного тероризму. 

Агресія Росії проти України в 2014 р. Російсько-українська війна.  

  

7. США у 1945  - на початку ХХІ ст. 
Зміцнення міжнародного статусу США  внаслідок Другої світової війни.   

Особливості економічного, соціального та політичного розвитку США в другій половині 

ХХ — на початку ХХІ ст. Рух афроамериканців США за громадянські права. Мартин Лютер 

Кінг.  

Молодіжні виступи кінця 1960-х рр. Рух хіппі. Президентство Р. Рейгана, «рейганоміка», 

зовнішньополітична стратегія. Економічне піднесення 80-90-х років. Роль США у сучасних 

міжнародних відносинах.  

  

8. Країни Західної Європи (1945р. -  початок ХХІ ст.) 
Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршала та 

відбудова економіки.    

Особливості внутрішньо- та зовнішньополітичного розвитку Німеччини у другій 

половині ХХ - на початку XXI ст.  

Внутрішнє становище та зовнішня політика Великої Британії у другій половині ХХ — 

на початку ХХІ ст. Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої і П’ятої 

Республік, зовнішньополітичні орієнтири Франції в другій половині ХХ ст.   

Соціально-економічний та політичний розвиток Італії у  другій половині ХХ - на початку 

ХХІ ст.  

   Європейська інтеграція. Від Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) до 

Європейського союзу (ЄС). Роль ЄС у сучасних міжнародних відносинах.  

 

9. Країни Центральної та Східної Європи 1945 р. - початок ХХІ ст.).  
Результати Другої світової війни для країн Центрально-Східної Європи.  

Сталінська модель соціалізму та її втілення в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, 

Чехословаччині. Спроба економічної інтеграції соціалістичного табору. Рада економічної 

взаємодопомоги (РЕВ). Кризові явища в політичному, соціальному та економічному житті 

країн Центральної та Східної Європи у 1950 – 1980-х рр. ХХ ст.   

Антикомуністичні виступи: Угорська революція 1956 р. і «Празька весна» 1968 р. 

Спроби модернізації суспільно-політичного устрою та радянська інтервенція в 

Чехословаччину. Завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига». Наростання системних 

кризових явищ в СРСР у 70– 80-х рр. ХХ ст.  Перебудова в СРСР.  Розпад Радянського Союзу. 

«Оксамитові революції» в країнах Східної Європи. Розпад  Югославії та Чехословаччини.  

Країни Центрально-Східної Європи на початку ХХІ ст., їх роль у сучасних міжнародних 

відносинах. Політична, економічна та ідеологічна експансія Росії в регіоні.  

  



10. Держави Азії, Африки та Латинської Америки в другій   

половині ХХ – на початку ХХІ ст.  
Розпад колоніальної системи. Етапи деколонізації. Особливості розвитку Японії в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Соціальноекономічний та політичний розвиток Китаю в другій половині ХХ - на початку 

ХХІ ст. Утворення Індійської республіки та Пакистану. Утворення Ізраїлю. Близькосхідна 

проблема та шляхи її врегулювання.  

Деколонізація Африки. Крах апартеїду. Особливості соціально-економічного та 

політичного розвитку країн Латинської Америки в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  

  

11. Розвиток культури (1945 р. - початок ХХІ ст.). Глобальні проблеми людства.  
Науково-технічно революція: наукові відкриття, нові галузі наук, високі технології, 

інтеграція науки і виробництва. Становлення постіндустріального (інформаційного) 

суспільства. Домінуючі тенденції розвитку світової культури. Культура «віртуальної 

реальності». Розвиток спорту. Світові глобальні виклики.  

  


