
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» 
 

Дисертаційні дослідження за спеціальністю 032 «Історія та археологія» 

здійснюються за розділами «Історія України» та «Всесвітня історія».  

 

«Історія України» – це галузь науки, яка досліджує перебіг 

історичного процесу на українській етнічній території з часів початку 

писемної історії й до сьогодення, розглядаючи національну історію у 

світовому та загальноєвропейському цивілізаційному контексті.  

Напрямки досліджень за цим розділом такі:  

Історія Київської Русі.  

Галицьке-Волинське князівство.  

Україна середньовічна.  

Українські землі під литовським та польським пануванням.  

Визвольна війна українського народу XVII ст.  

Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-

Угорської) імперій.  

Національне відродження українського народу.  

Історія української державної ідеї.  

Історія національних визвольних змагань (1900-1920-ті рр.)  

Історія української еміграції (1920-1930-ті рр.). 6 − Україна у часи між 

двома світовими війнами (УРСР та західноукраїнські землі).  

Історія України періоду Другої світової війни.  

Повоєнна історія України.  

Розбудова незалежної Української держави.  

Історія культури українського народу.  

Релігія і церква в історії України.  

Міжнародні зв’язки України.  

Історія української діаспори. 

Історіографічні школи в Україні. 



Проблеми української історії ХХ ст. в європейському контексті. 

Український національно- визвольний рух середини ХХ ст. 

Актуальні проблеми новітньої історії України. 

Історія державного управління та місцевого самоврядування в Україні. 

Європейська інтеграція України. 

Російсько-українські взаємовідносини кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Українська радянська квазідержавність та боротьба за збереження 

національної ідентичності.   

Сутність політичної, військової та культурницької діяльності ОУН-

УПА. 

Суспільно-політична та культурна  ситуація в Україні в умовах 

російської агресії та україно-російської війни 2014-2021 рр. 

Російсько-українська війна 2022 р. 

 

Всесвітня історія – це галузь науки, яка вивчає життя людського 

суспільства в усіх його проявах, зв’язках з природним середовищем, у його 

історичній спадкоємності від його появи до сьогодення з метою розуміння 

його сучасного стану та перспектив його розвитку.  

Напрямки досліджень за цим розділом такі:  

Процес антропо- та соціогенезису, перехід від варварства до 

цивілізації.  

Політичні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції 

розвитку. Перебіг політичної історії.  

Соціальні форми суспільного життя, їх різновиди та тенденції 

розвитку.  

Матеріальний побут, економіка, їх місце в історичному розвитку та 

взаємодія з іншими формами суспільного життя.  

Ідеологічні форми суспільного життя, їх місце в історії людської 

цивілізації.  

Історична спадкоємність у розвитку цивілізації.  



Макро- і мікродемографічні процеси, їхнє місце в історичному 

розвитку людства.  

Соціоекологія в історії людства.  

Етно- та соціопсихологія в історії людства.  

Міжетнічні та міжнаціональні відносини у всесвітній історії.  

Особистості, їхня роль у суспільному житті.  

Культурні і духовні форми суспільного розвитку.  

Етнокультурні зв’язки.  

Нові напрями історіописання. 

Історія повсякденності. 

Політичні системи світу: компаративний аналіз. 

Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн. 

Сучасна зарубіжна історична наука: актуальні проблеми, підходи, 

методи 

Міжнародні відносини в ХХ-ХХІ ст. 

Новітня історія Латинської Америки 

Культурно-цивілізаційне різноманіття сучасного світу і 

європоцентристські підходи в суспільствознавстві.  

Цивілізаційна парадигма історичного процесу. 

Цивілізаційний підхід до історії.  

Методологія цивілізаційного аналізу історії.  

Порівняльна історія цивілізацій 

Євразійська цивілізація. 

Цивілізаційна характеристика України. 

Глобалізація і зіткнення цивілізацій. 

Міжнародні відносини в постбіполярному світі. 

Глобалізація та її вплив на міжнародні відносини. 

Україна в системі сучасних міжнародних відносин. 

 


