
Екзаменаційні запитання: 

1.  Прийняття християнства та його вплив на розбудову польської 

державності. 

2. Піднесення та розквіт Київської Русі. 

3. Галицько-Волинське князівство: політичний та економічний центр Русі 

ХІІ-ХІІІ ст. 

4. Культура Галицько-Волинського князівства. 

5. Розвиток Польської державності за часів династії П’ястів. 

6. Польсько-українське порубіжжя у період раннього середньовіччя.  

7. Русь-Україна у період політичної роздробленості. 

8. Українські землі під владою Литви та Польщі. 

9.  Українське козацтво у боротьбі з турецько-татарською експансією. 

10.  Люблінська унія та її наслідки для України. 

11.  Берестейська церковна унія: проблеми та результати  

12. Національно-визвольна війна українського народу: причини, 

особливості перебігу та наслідки. 

13.  Загострення кризи  української державності у 1657 – 1663 роках. 

14.  Фільварково-панщинна система на польських та українських землях: 

порівняльний аспект. 

15. Реформація та контрреформація на польських та українських теренах. 

16. Україна наприкінці ХVІІ – ХVІІІ століть. 

17. Спроби порятунку Речі Посполитої та її наслідки. 

18.  Поділи Речі Посполитої та зміни на політичній карті Європи. 

19.  Національно-культурне відродження в українських земля наприкінці 

XVIII – початку XIX ст. 

20.  Ягелонська та П’ястівська польські зовнішньополітичні концепції. 

21.  Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії: 

порівняльний аспект. 

22.  Модернізація  польських земель за умов відсутності державності. 

23. Визвольні змагання поляків у період наполеонівських воєн. 

24. Зміни на політичній карті світу після Першої світової війни, та її 

основні наслідки. 

25. Становлення Другої Речі Посполитої: політична система, економіка, 

культура. 

26.  Політика прометеїзму Ю. Підсудського та її реалізація у міжвоєнний 

період. 

27. Східна Галичина і західна Волинь у політиці прометеїзму міжвоєнної 

Польщі. 



28.  Сучасні українсько-польські відносини: політичний та культурний 

аспекти. 

29. Українська трудова міграція до РП: особливості та проблеми. 

30.  Західно-Українська Народна Республіка: особливості 

етнодержавотворення. 

31. Українсько-польска війна 1918 – 1919 років: етапи та її геополітичні 

наслідки. 

32.  Українсько-польські міжнаціональні відносини в умовах відродження 

української та польської державності. 

33. Українська  військово-політична еміграція у Польщі в міжвоєнний 

період. 

34.  Агресія Німеччини й СРСР проти Польщі. 

35.   Україна та Польща у роки Другої світової війни. 

36.  Міжетнічна конфронтація на українсько-польському прикордонні у 

роки Другої світової  війни. 

37.  Зміни українсько-польського кордону внаслідок Другої світової війни: 

особливості та протиріччя. 

38. Польська Народна Республіка: від становлення до кризи. 

39.  Українці в ПНР: особливості культурної та релігійної асиміляції. 

40. Транскордонне співробітництво України та Республіки Польща (90-ті 

рр. ХХ – поч.. ХХІ ст.): здобутки та проблеми. 

41.  Депортаційні акції у Польщі  та УРСР в 1944- 1953 рр. 

42. Еволюція зовнішньополітичних польських концепцій щодо України 

впродовж ХХ століття:  спільне та відмінне.  

43.   Еволюція зовнішньополітичних польських концепцій щодо України 

на шпальтах паризької «Культури». 

44. Є. Гедройць та його концепції щодо зовнішньої політики Польщі. 

45.  Є. Гедройць та ідеї польсько-українського примирення. 

46. Суперечки навколо Цвинтаря Орлят – тернистий шлях до компромісу в 

сучасних українсько-польських взаєминах. 

47. Поляки в УРСР: особливості асиміляції та шляхи протидії. 

48. Меморіалізація українсько-польського протистояння на Волині у роки 

Другої світової війни у сучасних українсько-польських відносинах. 

49. Медійний аспект українсько-польських суперечок навколо спільної 

історії. 

50. Зміни на політичній карті світу після Першої світової війни, та її 

основні наслідки.  

51.  Історична пам’ять в сучасних українсько-польських відносинах: 

політичний та суспільний вимір. 



52. Сучасні українсько-польські відносини: політичний та культурний 

аспекти. 

53. Питання реституції культурних цінностей у сучасних українсько-

польських взаєминах. 

54. Українсько-польські міжетнічні стосунки на рівні національних, 

громадських та релігійних організацій. 

55. Формування державної політики історичної пам’яті в Україні та 

Республіці Польща і її вплив на міждержавні відносини (1991 – 20019 

рр.). 

56. Війна пам’яті та війни пам’ятників у сучасних українсько-польських 

відносинах. 

57.  Деполонізація західних областей України в 1944 – 1946 роках. 

58.  Польсько-українські відносини після Другої світової війни: 

міждержавний, регіональний та між людський виміри. 

59. Україна у польській повоєнній незалежній думці. 

60.  Українці в ПНР: особливості культурної та релігійної асиміляції. 

61.  Лемки в умовах  повоєнних суспільно-політичних трансформацій у 

Польщі. 

62. Українська тематика у польській опозиційній пресі. 

63. Еволюція зовнішньополітичних польських концепцій щодо України на 

шпальтах паризької «Культури». 

64. Є. Гедройць та Ю. Мерошевський та їх бачення  України. 

65. Медійний аспект українсько-польських суперечок навколо спільної 

історії. 

66. Організаційно-правові засади сучасних українсько-польських взаємин. 

67. Інституційне забезпечення українсько-польських двосторонніх взаємин 

на сучасному етапі. 

68. Трансформація українсько-польських відносин на рівень стратегічного 

партнерства. 

69. Регіональне та транскордонне співробітництво України та РП. 

70. Співробітництво України та РП у галузі культури та мистецтва. 

71. Питання реституції культурних цінностей у сучасних українсько-

польських взаєминах. 

72. Українсько-польські міжетнічні стосунки на рівні національних, 

громадських та релігійних організацій. 

73. Формування державної політики історичної пам’яті в Україні та 

Республіці Польща і її вплив на міждержавні відносини (1991 – 20019 

рр.). .  



74.   Війна пам’яті та війни пам’ятників у сучасних українсько-польських 

відносинах. 

75. Волинська трагедія у сучасній історіографії. 

76. Проблеми узгодження спільної історії та міжнаціонального 

примирення 90-х років ХХ – поч..ХХІ століття. 

77.  Причини та характер міжнаціонального українсько-польського 

протистояння на Волині у роки Другої світової війни. 

78.  Співпраця України із країнами Вишеградської четвірки: проблеми, 

результати, перспективи. 

79.  Загострення суспільно-політичного дискурсу з приводу спільної 

історичної минувшини у  2003 – 2019 років між Україною та РП. 

80.  Українсько-польські відносини крізь призму президентських взаємин 

90-ті роки ХХ ст. – 2021 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


