
Пытанні да іспыту па прадмету  
“Навейшая гісторыя паўднёвых славян”. 

 
1. Стварэнне Балканскага саюза. Балканскія войны. 
2. Балгарыя ў гады Першай сусветнай вайны. 
3. Грамадска-палітычны крызіс ў Балгарыі 1918 – 1919 гг. 
4. Рэжым БЗНС у Балгарыі (1920 – 1923 гг.) 
5. Палітычная барацьба ў Балгарыі ў пачатку 1920-х гг. Чэрвеньскі пераварот 

1923 г. 
6. Рэжым А. Цанкава ў Балгарыі (1923 – 1925 гг.) 
7. “Другі” ўрад Дэмакратычнай змовы ў Балгарыі (1926 – 1931 гг.) 
8. Праўленне Народнага блока ў Балгарыі (1931 – 1934 гг.) 
9. Майскі пераварот 1934 г. у Балгарыі. Палітычнае развіццё Балгарыі ў 1934 – 

1935 гг. 
10. Палітычнае і эканамічнае развіццё Балгарыі ў 1935 – 1939 гг. 
11. Знешняя палітыка Балгарыі ў міжваенны перыяд. 
12. Знешнепалітычная арыентацыя Балгарыі ў пачатку Другой сусветнай вайны 

(верасень 1939 – красавік 1941 г.) 
13. Балгарыя ў перыяд яе ўдзелу ў Другой сусветнай вайне (красавік 1941 – 

верасень 1944 г.) 
14. Удзел Сербіі і Чарнагорыі ў Першай сусветнай вайне. 
15. Нацыянальныя праграмы паўднёваславянскіх народаў у гады першай 

сусветнай вайны. Утварэнне адзінай югаслаўскай дзяржавы. 
16. Палітычнае развіццё Каралеўства сербаў, харватаў і славенцаў у 1918 – 

1928 гг. 
17. Югаславія ў гады манархічнай дыктатуры (1929–1934 гг.) 
18. Палітычныя працэсы ў Каралеўстве Югаславія ў перыяд рэгенцтва (1935–

1939 гг.) 
19. Знешняя палітыка Югаславіі ў міжваенны перыяд (1918 – 1939 гг.) 
20. Унутраная і знешняя палітыка Югаславіі ў верасні 1939 – красавіку 1941 г. 
21. Югаслаўскія палітычныя цэнтры і этапы антыфашысцкай барацьбы на 

тэрыторыі Югаславіі (1941 – 1945 гг.) 
22. Фашысцкія і калабарацыянісцкія ўрады на тэрыторыі Югаславіі ў гады 

Другой сусветнай вайны. 
23. Дзяржаўны пераварот 9 верасня 1944 г. у Балгарыі. Палітычная барацьба ў 

1944 – 1945 гг. 
24. Народна-дэмакратычныя пераўтварэнні ў Балгарыі ў 1945–1948 гг. 
25. Фармаванне палітычнага рэжыму савецкага тыпу ў Балгарыі (1949 – 1953 

гг.) 
26. Станаўленне “жыўкавізму”. Унутрыпартыйная барацьба па пытанні аб 

накірунку і эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага курсу (1954 – 1971 гг.) 
27. Курс на будаўніцтва развітага сацыялізму і афармленне таталітарнага 

рэжыму ў Балгарыі (1971 – 1989 гг.) 



28. Спробы мадэрнізацыі камуністычнай улады і крушэнне сацыялістычнай 
сістэмы ў Балгарыі (лістапад 1989 – лістапад 1991 г.) 

29. Балгарыя ў сістыме міжнародных адносін (1944 – 1991 гг.) 
30. Рэспубліка Балгарыя ў 1991 – 2000 гг. 
31. Палітычнае жыццё Балгарыі ў 2001 – 2012 гг. 
32. Станаўленне і развіццё адміністрацыйна-каманднага сацыялізму ў 

Югаславіі ў 1945 – 1948 гг. 
33. Перадумовы, развіццё і ўрэгуляванне савецка-югаслаўскага канфлікту. 
34. Фармаванне, функцыянаванне і генэзіс самакіраўнічага сацыялізму ў 

Югаславіі (1950-я – 1960-я гг.) 
35. Прычыны і абставіны крызісу самакіраўнічага сацыялізму ў Югаславіі ў 

1970-я – 1980-я гг. 
36. Месца сацыялістычнай Югаславіі ў сістэме міжнародных адносін і яе роля ў 

фармаванні і развіцці руху недалучэння (1945 – 1991 гг.) 
37. Сацыяльна-эканамічныя і нацыянальна-канфесійныя прычыны 

дэзінтэграцыі СФРЮ. Формы і метады барацьбы суб’ектаў федэрацыі за 
сваю суверэнізацыю. 

38. Рэспубліка Харватыя ў 1991 – 2012 гг. 
39. Боснія і Герцагавіна ў 1991 – 2012 гг. 
40. Саюзная Рэспубліка Югаславія ў 1992 – 2002 гг. Садружнасць Сербіі і 

Чарнагорыі ў 2003 – 2006 гг. Сербія, Чарнагорыя пасля распаду СіЧ (май 
2006 – 2012 г.) 

41. Косаўскае пытанне ў “другой” і “трэцяй” Югаславіі. Косаўскі крызіс 1998 – 
1999 гг. і яго міжнародна-прававыя наступствы. 

42. Рэспубліка Славенія ў 1991 – 2012 гг. 
43. Рэспубліка Македонія ў 1991 – 2012 гг. 
44. Балгарыя і постюгаслаўскія дзяржавы ў працэсах еўра-атлантычнай 

інтэграцыі. 
 


