
Екзаменаційні питання з курсу “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” для студентів заочної 
форми навчання (2016 – 2017 н.р.)

1. Предмет і завдання курсу історії України, методологія вивчення.
2. Найдавніші  племена  і  держави  на  території  України.  Витоки  українського 

народу.
3. Походження Київської Русі: суть історичної дискусії.
4. Основні етапи політичного розвитку Київської Русі.
5. Соціально-економічні процеси у Київській Русі.
6. Історичне значення прийняття християнства на Русі.
7. Причини  занепаду  Київської  Русі.  Піднесення  Галицько-Волинського 

князівства.
8. Завоювання  українських  земель  Литвою  і  Польщею  (ХІV –  ХVІ  ст.),  їх 

політика.
9. Соціально-економічні процеси литовсько-польської доби.
10.Берестейська церковна унія та її наслідки для українського суспільства.
11.Виникнення українського козацтва.
12.Запорозька Січ як форма державності.
13.Роль козацтва в історії українського народу.
14.Причини, характер та рушійні сили Визвольної війни середини ХVІІ ст.
15.Основні етапи Визвольної війни середини ХVІІ ст.
16.Укладення  договору  1654  р.  з  Росією,  його  зміст  та  наслідки.  Оцінка 

українсько-російського договору в історичній літературі.
17.Утворення Української Козацької держави у роки Визвольної війни середини 

ХVІІ ст.
18.Етапи громадянської війни („Руїни”) на Україні у другій половині ХVІІ ст.
19.Особливості  розвитку Правобережної і  Західної  України наприкінці ХVІІ – 

ХVІІІ ст.
20.Поступове  обмеження  та  ліквідація  Російською  державою  автономного 

устрою України у ХVІІІ ст.
21.Соціально-економічний  розвиток  українських  земель  у  др.  пол.  ХVІІ  – 

ХVІІІ ст.
22.Соціально-економічний розвиток України у складі Російської імперії у першій 

половині ХІХ ст.
23.Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. та їх наслідки для Наддніпрянської України.
24.Суспільні  і  національний  рухи  у  ХІХ  ст.  на  українських  землях  у  складі 

Російської імперії.
25.Соціально-економічний  розвиток  та  суспільні  рухи  на  західноукраїнських 

землях у ХІХ ст.
26.Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст.
27.Суспільно-політичні і національний рухи в Україні на початку ХХ ст.
28. Виникнення  українських  політичних  партій,  їх  теоретичні  положення  та 

діяльність.
29.Виникнення загальноросійських політичних партій, їх теоретичні положення 

та діяльність в Україні.
30.Утворення і діяльність Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 р.).



31.Основні напрямки політики Української Держави П.Скоропадського (квітень 
– грудень 1918 р.).

32.Боротьба за владу та основні напрямки політики Директорії УНР (кін. 1918 – 
поч. 1921 рр.).

33.Західноукраїнська Народна Республіка, діяльність органів влади та боротьба 
проти агресії.

34.Політика  радянської  влади  в  Україні  у  1919  –  1920  рр.  Сутність  і  зміст 
“воєнного комунізму”.

35.Причини поразки та значення Української революції 1917 –1921 рр.
36.УСРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.).
37.Утворення СРСР і входження до його складу України.
38.Політика українізації і культурне будівництво 1920-х рр.
39.Індустріалізація: етапи, джерела та наслідки для України.
40.Колективізація сільського господарства. Голод 1932 – 1933 рр. в Україні.
41.Утвердження  тоталітарного  режиму  в  Радянській  Україні.  Масові  репресії 

1920-1930-х років.
42.Західноукраїнські землі у 1920-1930-х роках.
43.“Українське  питання”  у  міжнародній  політиці  напередодні  Другої  світової 

війни.
44.Об’єднання українських земель 1939 – 1940 рр. Радянізація Західної України.
45.Напад Німеччини на СРСР, воєнні дії на території України у 1941 – 1942 рр.
46.Окупаційний режим в Україні в роки Другої світової війни. Рух Опору.
47.Визволення  України від  німецько-фашистських  загарбників.  Внесок народу 

України в Перемогу.
48.Підсумки та уроки Другої світової війни.
49.Соціально-економічні і політичні процеси в Україні у 1945 – 1953 рр.
50.Суспільно-політичне  життя  в  УРСР  в  умовах  десталінізації  радянського 

суспільства 1953 – 1964 рр.
51.Соціально-економічний розвиток Радянської України другої половини 1950 – 

першої половини 1960-х рр.
52.Суспільно-політичне  життя  України  в  умовах  посилення  командно-

адміністративної системи (1965 – 1985 рр.).
53.Соціально-економічний  розвиток  УРСР  у  1965  –  1985  рр.:  наростання 

застійних явищ.
54.Причини виникнення та основні напрямки українського опозиційного руху 50 

– 80-х рр. ХХ ст.
55.Україна в умовах перебудови в СРСР (1985 – 1991 рр.).
56.Проголошення незалежності України.
57.Особливості державотворчого процесу в незалежній Україні. Конституційний 

процес.
58.Формування багатопартійності в сучасній Україні.
59.Проблеми реформування економіки України у період незалежності.
60.Основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі.


