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	Найважнейшыя рысы сацыяльна-эканамічнага развіцця краін заходняй цывілізацыі ў 16-18 ст.

Фарміраванне ідэалогіі буржуазнага грамадства: Гуманізм, Рэфармацыя, Асветніцтва.
Эвалюцыя дзяржаўна-палітычных сістэм еўрапейскіх краін у 16-18 ст. Абсалютызм.
	Роля буржуазных рэвалюцый 16-18 ст. падчас мадэрнізацый краін Захаду.
Эвалюцыя сістэмы міжнародных адносін у 16-18 ст.
	Рэвалюцыі 1848-1849 гг. у еўрапейскіх краінах: агульнае і асаблівае.
	Мадэрнізацыя ў Заходняй Еўропе (19 - пачатку 20 ст.): яе аб'ектыўны змест, асноўныя кампаненты і гістарычныя вынікі.

Эвалюцыя сацыяльна-палітычнай структуры грамадства ў краінах Заходняй Еўропы ў 19 - пачатку 20 ст. Асноўныя ідэйныя плыні.
Грамадзянская вайна ў ЗША і Рэканструкцыя Поўдня як другая амерыканская рэвалюцыя.
	Аб'яднанне Германіі ў 19 ст. (перадумовы, этапы, гістарычнае значэнне).
	Аб'яднанне Італіі (перадумовы, этапы, гістарычнае значэнне).
	Англія і Германія ў апошнія дзесяцігоддзі 19 - пачатку 20 ст.: параўнальнае развіццё і пачатак барацьбы за сусветнае панаванне.
	Працэсы каланізацыі Ўсходу ў 18 - пачатку 20 ст. Народныя паўстанні і зараджэнне нацыяналізму.

Вайна за незалежнасць у Лацінскай Амерыцы і асноўныя тэндэнцыі развіцця рэгіёна ў 19 ст.
Агульныя тэндэнцыі развіцця краін Усходу ў першай палове 20 ст. (да 1945 г.)
Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця краін Усходу ў другой палове 20 - пачатку 21 ст.
Асноўныя тэндэнцыі і этапы сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця краін Лацінскай Амерыкі ў 20 ст.
Версальска-Вашынгтонская сістэма міжнародных адносін: утварэнне, этапы развіцця, крызіс.
Заходняя цывілізацыя ад Першай да Другой сусветнай вайны. Барацьба таталітарнай і дэмакратычнай тэндэнцый у яе развіцці.
Фашысцкія рэжымы ў Германіі і Італіі: агульнае і асаблівае.
Характар, асноўныя этапы і падзеі Другой сусветнай вайны (Заходні тэатр баявых дзеянняў).
Германія ў сярэдзіне 20 - пачатку 21 ст.: ад расколу да аб'яднання.
Сутнасць і асноўныя рысы неаліберальнай мадэлі сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця заходніх краін пасля другой сусветнай вайны: 1945 - пач. 1970-х гг. (на прыкладзе адной з краін: Вялікабрытаніі, ФРГ, ЗША).
Эканамічны крызіс сярэдзіны 1970-х гг. і пераход заходніх краін да неакансерватыўнай мадэлі развіцця (на прыкладзе ЗША або Вялікабрытаніі).
Асноўныя міжнародна-палітычныя вынікі Другой сусветнай вайны. Фарміраванне ў пасляваенныя гады "двухполюснай" сістэмы міжнародных адносін і яе распад.
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Расійская імперыя ў эпоху абсалютызму (XVIIІ ст.)
Урадавая палітыка і грамадскае жыццё Расіі ў першай палове ХІХ ст.
Асаблівасці мадэрнізацыі Расіі ў другой палове ХІХ – пачатак ХХ ст.: эканоміка, палітыка, грамадства.
Культура і духоўнае жыццё Расіі ў ХІХ ст.
Нацыянальнае адраджэнне і культура заходніх і паўднёвых славян (канец XVIIІ – пачатак ХІХ ст.)
Украіна ў складзе Расійскай імперыі (канец XVIIІ – пачатак ХХ ст.)
Расія ў сістэме міжнародных адносін (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.)
Расійская імперыя ў Першай сусветнай вайне
Культура Расіі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.: традыцыі і навацыі.
Расія “на пераломе”: ход і вынікі ревалюцый 1917 г. 
Грамадзянская вайна ў Савецкай дзяржаве: прычыны, этапы, вынікі
Сацыяльна-эканамічнае развіццё савецкай дзяржавы ў міжваенны перыяд
Фарміраванне адміністратыўна-каманднай сістэмы ў СССР і савецкае грамадства (канец 20-х – 30-я гг. ХХ ст.)
Утварэнне і развіццё незалежных славянскіх дзяржаў пасля Першай сусветнай вайны.
Культурныя пераўтварэнні ў СССР у 1920-я – 1930-я гг.
Міжнароднае становішча і знешняя палітыка СССР у 1917–1941 гг.
СССР у Другой сусветнай вайне
Нацыянальная палітыка ў СССР (1917 – сяр.1980-х гг.).
Палітычнае развіццё СССР у другой палове ХХ ст.
Сацыяльна-эканамічнае развіцце СССР (1945 – сяр. 1980-х гг.)
Культурнае жыццё савецкага грамадства (1945 – сяр. 1980-х гг.): тэндэнцыі і супярэчнасці развіцця
Знешняя палітыка СССР (1945 – сяр. 1980-х г.)
СССР на этапе перабудовы: унутраная палітыка і знешняя палітыка.
Аўтарытарны сацыялізм і дэмакратычныя рэвалюцыі канца 1980-х гг. у славянскіх краінах ЦПУЕ.
Расійская Федэрацыя на сучасным этапе развіцця (1990-я гг. – пач. 2000-х гг.)


