
11.2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЕКЗАМЕН 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ" 

 
1. Предмет,  завдання, джерельна база  навчальної дисципліни “Історія України”, її періодизація..  
2.  Особливості формування цивілізації  на території України. Найдавніші поселення  в епоху кам'яного віку. 
3. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор’ї та Криму. 
4. Історична значимість Трипільської культури в започаткуванні людської цивілізації на території України. 
5. Давні  слов'яни  в V-VII ст. на території України, їх стосунки з кочівниками та Візантією. Перші державні об’єднання у східних слов'ян. 
6. Утворення Київської держави. Оцініть значення перших правителів Київської держави – князів Олега ( 882–912 рр.), Ігоря (912 – 945 

рр.), княгині Ольги (945–964 рр.), Святослава (964 –972 рр.) у контексті здійснюваної ними внутрішньої і зовнішньої політики щодо 
зміцнення Київської держави. 

7. Київська держава за князювання Володимира Великого (980-1015 рр.). Запровадження християнства на Русі та його історичне 
значення. 

8. Визначте роль і місце  Ярослава Мудрого (1019 – 1054 рр.), Володимира Мономахи (1113 – 1125 рр.) у здійсненні державотворчих 
процесів у Київській Русі/Русі-Україні. 

9. Охарактеризуйте  стан населення Київської Русі /Русі-України в період монголо-татарського лихоліття та його наслідки. 
10. Визначте особливості і значимість для українського державотворення Галицько-Волинської держави/ Королівства Руського – 

правонаступника Київської Русі/Русі-України. 
11. Культура Київської Русі/Русі-України та її роль у житті українського народу на сучасному етапі. Походження і поширення назви 

“Україна”, розвиток національної символіки. 
12. Українські землі під владою іноземних держав (XIV– XVІ ст.): Великого князівства Литовського, Литовсько-Руської держави, 

шляхетської Польщі. Кревська унія 1385 року. 
13. Берестейська церковний собор 1596 р., прийняття церковної унії та її наслідки для українського народу. 
14. Закарпаття в добу феодалізму (Х–XVІІІ ст.).  
15. Посилення наступу на українські землі Польщі. Люблінська унія 1569 р.. Загроза втрати етнічної самобутності українського 

населення. 
16. Соціально-економічне і політичне становище українських земель у складі іноземних держав (XIV–XVІ ст.). 
17. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ – козацька християнська республіка. 
18. Козацько-селянські повстання кінця XV – першої половини XVII ст. (Криштофор Косинський, Северин Наливайко, Матвій Шаула, 

Марко Жмайло, гетьмани Конашевич-Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Тарас Федорович (Трясило), Іван Сулима, Павло Буг (Павлюк), 
Дмитро Гуня; опришківський рух).  Прийняття “Статей для заспокоєння руського народу” (1633 р.), “Ординацій Війська Запорозького 
реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” (1638р.) та їх вплив на обмеження козацько-селянських повстань. 

19. Українська культура XIV – першої  половини XVІІ ст.: книгодрукар Іван Федоров (1574 р. – книги “Апостол”, “Буквар”); перша 
приватна школа у м. Львові (1546 р.); 1578 р. – перша вища школа  – Острозька академія (греко-слов’янська школа); братські школи у м 
Львові (1586 р.), м. Києві (1615 р.); Київський колегіум (1632 р. з ініціативи архімандрита Києво-Печерської Лаври Петра Могили); 
літописання при Гусинському, Острозькому, Межигірському монастирях; полемічна література І. Вишенського, Іова Борецького, П. Могили, 
Герасима і Мелетія Смотрицьких та ін. 

20. Національна революція та Визвольна війна українського народу середини  XVІІ ст..  

21. Формування української гетьманської держави («Держави Війська Запорозького»)  у  ході Національної революції українського народу 
середини XVІІ ст. . Політичний портрет Б. Хмельницького. 

22. Розвиток Національної революції українського народу у 60 –70 рр.  XVІІ ст. Причини поразки та міжнародне значення. 
23. Соціально-економічне та політичне становище України у другій половині XVІІ ст. Основні  напрями політики  гетьманів І. 

Виговського (1657–1659рр.),  П.Дорошенка (1655–1676рр.),  Ю.Хмельницького,  І. Брюховецького. 
24. Історичний портрет П. Орлика – людини і борця за Українську державність. 
25. Характеристика становища українських земель за часів гетьманування І. Мазепи (1687–1708 рр.) 
26. Північна війна 1700–1721рр. й українські землі. 
27. Соціально-політичний розвиток України у другій половині XVІІІ ст.  Ліквідація Гетьманщини і козацького самоврядування (1765–

1782 рр.). 
28. Розвиток культури України в середині XVІІ ст. – XVІІІ ст. 
29. Дайте загальну характеристику територіальних змін і  основних політичних подій в Україні в кінці XVIII – поч. XX ст.     Українські 

землі під владою двох імперій – Російської, Австрійської. 
30.  Українські землі в першій половині ХІХ ст. Початок відродження національної свідомості.   
31. Криза кріпосницького господарювання в першій половині ХІХ ст. 
32. Кирило-Мефодіївське товариство – перша українська політична нелегальна організація. 
33. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. 
34. Стан і розвиток культури на Україні в першій половині ХІХ ст.  

    37. Національне відродження на Україні в другій половині ХІХ ст. 
    38. Становлення української нації. Український національний рух. 
    39. Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 р.– 
лютий 1917 рр.)  

40. Характеристика Наддніпрянської України на початку ХХ ст.  
41. Роль і місце українських земель в період Першої світової війни..  
42. Національно-визвольні революції 1917 р. в Україні та їх вплив на відновлення Української державності (1917-1920 рр.).   

Історичний портрет М. Грушевського. 
43. Українська Народна Республіка: соціально-економічна, політична, правова основа становлення і розвитку міжнародних відносин. 
44. Утворення Української держави П. Скоропадського. Його внутрішня та зовнішня політика. Падіння гетьманату   П. 

Скоропадського. Утворення директорії. 
45. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення  Західно - Української Народної Республіки. Акт злуки     

УНР та ЗУНР. 
46. Польсько-Українська війна 1918–1920 рр. Утворення Української Галицької Армії. 



47. 1920 рік – завершальний рік визвольних змагань та громадянської війни на Україні. 
48. Охарактеризуйте соціально-економічне становище та політичне життя України  ( у т.ч. західноукраїнських землях)  у   20-30 – 

роках ХХ століття. 
49. Встановлення радянського режиму в Україні. Проголошення УСРР. 
50. Україна  в умовах «нової економічної політики» (1921–1928 рр.).  
51. Суспільно-політичне життя в УРСР  в 20-30-х роках ХХ ст. в умовах формування тоталітарного режиму. Утворення СРСР. 

Входження УСРР до його складу. 
52. УРСР в умовах утвердження політики індустріалізації . Успіхи та труднощі індустріалізації.  
53. Насильницька колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933. років – геноцид українського народу. 
54.  Становище у сфері української культури в 30-х роках ХХ століття. Кінець українізації. 
55. Західноукраїнські землі між двома світовими вінами. 
56. Західноукраїнські землі в геополітичних планах фашистської Німеччини та СРСР та їх реалізація. 
57.  Проголошення Карпатської Українська держави. Історичний портрет Августина Волошина (17.03. 1874 –11.07.1945 рр.).  
58. Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р 
59. Воєнні дії на території України у  період Другої світової війни  1939–1945 рр. та їх трагічні наслідки.  
60. Фашистський окупаційний режим  на Україні (1941–1944 рр.). Рух Опору в Україні під час фашистської окупації та його 

особливості..  
61. Героїчне визволення України від фашизму та  його  наслідки.. 
62. Національно-визвольний   рух  в Україні у 1944 – 1954 рр. 
63. Діяльність України  на  міжнародній  в період Другої світової війни та повоєнні роки ( 40-і – початок 50-х років ХХ століття). 
64. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні у післявоєнний  період ( кінець 40-х – середина 50-х років ХХ 

століття).Завершення радянізації західноукраїнських земель (1945–1955 рр.) 
65. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.).. ХХ з’їзд КПРС та його наслідки для  

лібералізації 
66. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953 – 1954 рр. ( повстання 20 тис. політв'язнів «Горлагу» (травень – 

серпень 1953 р., Норильськ); 15 тис. з табору «Рєчлаг» (липень 1953 р., Воркута); 8 тис. в'язнів у  Кенгірі (травень 1954 р., Казахстан).  
67. Дисидентський, правозахисний, національно-визвольний рухи в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ 

століття. 
68. Україна  в період загострення кризи тоталітарного режиму( середина  60-х -  початок 80-х років ХХ століття). 
69. Україна на переломі 1985 – 1991 рр. Необхідність «перебудови», особливості її здійснення та наслідки для України. 
70. Особливості розвитку культури в Україні у 50– 70-х роках ХХ століття. 
71. Особливості розгортання нового  національного відродження українського народу, проголошення незалежності України.. 
72.  Державотворчі процеси України в роки незалежності (1991–2017 рр.). Конституційний процес і прийняття Конституції України.. 
73. Характеристика революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція» 1990 р.; національна революція 

1991 р.;  «Помаранчевої революції  2004 року;       «Революція гідності» 2013 – 2014 рр. 
74.  Основні підходи до створення національної економіки України у період незалежності (1991– 2019  рр.). 
75.  Нові тенденції в культурному та духовному житті України в роки незалежності (1991– 2019  рр.). Значимість і вплив на 

подальший розвиток процесів демократизації суспільного життя в Україні.  
76. Основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1990 –2017  рр.). 

 

Особлива примітка : 
 
  Структура білетів :  23 білети, у т.ч.  у  кожному з яких  – по 2  завдання, що відзначені у переліку 

питань особливим шрифтом – косим, та  20 тестів (письмово).  
Відповідь на білет визначається одним з 2-х варіантів :  
1-й варіант – письмово  ( по 2 завдання та 20 тестів); 
2-й варіант –  усно за визначеними структурою білета завданнями + 20 тестів  письмово. 
Екзамен оцінюється за  шкалою - національною, рейтинговою ( 25+75=100  балів), ECTS.  

 
 
 


