
Перелік завдань

Монополістична економіка кінця ХІХ – на початку ХХ ст.: шлях до прогресу або

стримуючий фактор розвитку.

1. 

Розвиток інститутів парламентаризму країн Західної Європи і Північної

Америки в останній третині XIX – на початку ХХ ст.

2. 

Фактори прискорення соціальної мобільності населення Західної Європи і

Північної Америки в останній третині XIX – на початку ХХ ст.

3. 

Еволюція терміну «імперіалізм» у науці.4. 

Особливості економічного розвитку Німеччини після об'єднання. Фактори

прискорення модернізації економіки.

5. 

Порівняльний аналіз французької і німецької моделі політичної системи

останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.

6. 

У пошуках причин строкатості партійної системи Німеччини кінця ХІХ – початку

ХХ ст.

7. 

Централізаторська політика О. Бісмарка: досягнення і прорахунки.8. 

Цілі Берліну на міжнародній арені та їхня реалізація в 70–80-х роках XIX ст.9. 

Політична модернізація Німеччини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: питання про

темпи і якісну складову.

10. 

Розвиток соціалістичного руху у Франції і Німеччині: порівняння організаційної

та ідеологічної складової.

11. 

У пошуках причин поразки Паризької комуни.12. 

Вплив революції 1871 р. на політичних розвиток Франції.13. 

Особливості економічного розвитку Франції в останній третині XIX – на початку

ХХ ст.

14. 

Політична модернізація Франції останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.15. 

Соціальна природа праворадикальних рухів у Франції.16. 

Причини політичної нестабільності у Франції останнього третини XIX ст.17. 

Специфіка французької партійної системи кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її

соціальна і політична визначеність.

18. 

Лідер або пристосованець: Франція в системі міжнародних відносин останньої

третини ХІХ – початку ХХ ст.

19. 

Від беззаперечного лідерства до безнадійного відставання: cпецифіка

економічного розвитку Великої Британії в останній третині XIX ст.

20. 

Передумови формування двопартійної системи у Великій Британії.21. 

Порівняльний аналіз політики ліберальних і консервативних урядів у Великій

Британії в 70–90-і рр. XIX ст.

22. 

Ірландський національний рух останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. крізь

призму концепції М. Хроха.

23. 

Британський лейборизм і континентально-європейський соціалізм: загальні

риси і специфіка.

24. 

«Новий» лібералізм у Великій Британії та його вплив на політичну

модернізацію країни.

25. 

Велика Британія між політикою блискавичної ізоляції і участю у створенні

Антанти: причини еволюції зовнішнього курсу.

26. 

Специфіка економічної модернізації Італії останньої третини ХІХ – початку

ХХ ст.

27. 

Характеристика взаємовідносин держави й католицької церкви в Італії

останньої третини XIX – початок ХХ ст.

28. 

Порівняльний аналіз внутрішньої і зовнішньої політики «Правої» і «Лівої» в

Італії (70–80-ті рр. XIX ст.)

29. 

«Криваве десятиліття» в Італії: у пошуках причин політичних катаклізму.30. 

«Прогресивний лібералізм» Д. Джолітті на початку XX ст.: до питання про31. 
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доцільність застосування терміну.

Зовнішній курс Риму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: причини і наслідки

непослідовності.

32. 

Колоніальна політика Італії: успішний курс або «крихти зі столу».33. 

Керована демократія Іспанія і Португалії: порівняльний аналіз.34. 

Болісне розтавання з імперськими ілюзіями: еволюція зовнішнього курсу Іспанії

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

35. 

Особливості формування середнього красу у США.36. 

Двопартійність США: соціальна і політична визначеність.37. 

Уряд проти трестів у США: основні віхи протистояння.38. 

Порівняний аналіз внутрішньої і зовнішньої політики адміністрацій Т. Рузвельта

і У. Тафта. Прогресистський рух і вибори 1912 р.

39. 

Причини кризи двопартійної системи у США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ідеологічні особливості популістської партії.

40. 
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