
Питання з історії України для перевірки знань бакалаврів ( спеціальності 

гуманітарного спрямування) для прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” 

ТЕМА 3. Феодальна роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинське 

князівство.  

Розпад держави після смерті Ярослава Мудрого. Міжусобиці. Володимир 

Мономах. Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі. Причини 

роздробленості. Київська, Переяславська й Чернігівська землі.  

Виникнення Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічний і 

політичний розвиток. Роман Мстиславович. Данило Галицький. Розгром тевтонських 

лицарів. Ідея міжнародної антиординської коаліції. Культурні досягнення князівства. 

Історичне значення Галицько-Волинського князівства.  

Монголо-татарська навала. Батий. Золота Орда. Залежність руських земель. 

Катастрофічні наслідки монголо-татарської навали. 

Монгольська навала та встановлення золотоординського іга 

1223 р. руські князі вперше зіткнулися з монгольськими військами. Коли монголи завдали 

поразки половцям на Дону, князівський з’їзд вирішив виступити спільно з половцями проти 

монголів. У битві на річці Калка (31 травня 1223р.) руське військо зазнало страшної поразки: 

повернувся додому тільки кожен десятий. 

1237 р. — похід на Русь очолив онук Чингізхана Батий; було спустошено Північно-Східну 

Русь (Рязань, Володимир, Москва, Твер тощо). 

1239 р. — похід Батия на Південно-Західну Русь; захоплено Переяслав, Чернігів, Крим. 

1240 р. — похід Батия на Київ. Обороною міста керував воєвода Дмитро Єйкович, 

ставленик Данила Галицького. Кияни відмовилися здати місто без бою. Облога Києва тривала, за 

деякими джерелами, понад десять тижнів. Проте сили були нерівними, і місто майже повністю 

було зруйноване, а населення зменшилося з 50-60 тисяч до 2 тисяч осіб. Про це свідчать і 

археологічні розкопки, й дані літописів. 

1241 р. — похід монголів на Західну Русь; зруйновано міста Київського і Галицько-

Волинського князівства. Далі монголи вдерлися на територію Польщі, Угорщини, Чехію, 

Словаччину, Сербію, Боснію, Хорватію. Але у 1242 р. монголи припинили похід на Захід і 

повернули назад. 

Причини поразок руських князівств: 

 феодальна роздрібненість, не подолана навіть перед лицем військової загрози; 

 спрямовані удари монголів по окремих князівствах; 

 великий досвід монголів у штурмуванні міст і фортець, здобутий у Китаї, Середній 

Азії, Закавказзі. 

 

Золотоординське ярмо 

Монгольська держава була поділена на чотири частини — улуси. Батиєві дістався західний 

улус Джучі, де була створена держава Золота Орда зі столицею в м. Сарай. 

Руські князівства потрапили в залежність від Золотої Орди, хоча й не входили до її складу. 

Таким чином, на руських землях було встановлено іноземне ярмо. Воно проявилося передусім у 

таких сферах: 

 економічна: данина становила десятину майна та продуктів, а якщо родина не 

могла розрахуватися, то данину сплачували людьми. Збирали данину монгольські 

урядовці, найвищого з яких називали баскаком; 



 політична: право на князювання підтверджував ярлик монгольського хана, який 

давався князеві в обмін на сплату данини; 

 військова: князі делегували до монгольського війська воїнів та брали участь у 

походах. 

Руські землі були поділені на улуси між підлеглими Батиєві меншими ханами. 

Переяславська земля деякий час узагалі не мала свого князя. 

Характерною рисою монгольського ярма на Русі було толерантне ставлення монголів до 

християнства і православного духовенства. 

Особливості монгольського панування в Галицько-Волинському князівстві: 

— князівство не ділилося на улуси; 

— не було намісників-баскаків; 

— правили власні князі; 

— не сплачувало данину, лише мусило надавати військо для монгольських походів. 

Таким привілеям сприяла зважена політика правителя князівства Данила Галицького. У 

1245 р. Данило на вимогу Батия особисто відвідав Золоту Орду, де було підтверджено його право 

на князювання. 

Наслідки золотоординського панування: 

1) великі матеріальні втрати: з 74 міст 49 були розорені; 

2) занепад ремесла; втрачені цілі ремісничі галузі (виробництво емалі, черні, різьблення по 

каменю), оскільки ремісників забирали в рабство; 

3) демографічні втрати; 

4) втрата військової, культурної, релігійної верхівки негативно позначилася на розвитку 

суспільства; 

5) законсервовано роздробленість Русі; 

6) запроваджено систему підданства у взаєминах між князем і знаттю, що ґрунтувалася на 

абсолютній покірності підданців та безмежній владі правителя; 

7) втрачено державну незалежність Русі, призупинені державотворчі традиції; 

8) послаблення Русі, яким скористалися західні держави (Польща, Литва, Угорщина), 

розділивши українські землі на століття; 

9) відставання Русі в своєму розвитку від Західної Європи. 

Л. Гумільов висловив припущення, що на руських землях існувало не золотоординське 

ярмо, а союз Русі з Ордою, про що свідчать такі особливості: 

 руські князі використовували Золоту Орду в боротьбі за владу; 

 князі були досить самостійними, мали дружину, чеканили власну монету; 

 встановлювалися династичні зв’язки із золотоординськими ханами. 

 

 

ТЕМА 4. Українські землі під владою іноземних держав (XIV- перша половина 

XVIІ ст. )  

Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. Кревська унія 

та її наслідки. Боротьба за збереження автономії українських земель. 

Польська експансія на українських землях наприкінці XIV – в середині XVI ст. 

Люблінська унія та її наслідки. Соціально-економічні процеси. Надання магдебурзького 

права українським містам. Формування панщинно-фільваркового господарства. 

Становище православної церкви. Діяльність єзуїтів. Церковні братства. 

Берестейська церковна унія. Культура України. Острозька академія. Київська братська 

школа. Києво-Могилянський колегіум. Книгодрукування. Іван Федоров. Мистецтво. 

 



 

1) У 1569 р. Польське королівство й Велике князівство Литовське підписали унію про 

об’єднання. Ця подія мала доленосне значення не тільки для поляків і литовців, а й для білорусів 

та українців. 

Причини й передумови об’єднання Великого князівства Литовського і Польщі 

 Ослаблення Литви внаслідок московсько-литовських війн кінця XV — початку XVI 

ст.; 

 прагнення Польщі отримати українські землі й залежних селян; 

 прагнення українських, білоруських, литовських шляхтичів мати рівні права з 

польськими землевласниками; 

 необхідність організації спільного ефективного захисту від турецько-татарських 

набігів. 

28 червня 1569 р. на спільному засіданні депутатів польського та литовського сеймів у м. 

Любліні було підписано угоду про створення Речі Посполитої. 

Люблінська унія (1569 р.) 

1) Польща та Литва об’єдналися в єдину державу — Річ Посполиту; 

2) державу очолив один правитель — король польський і великий князь литовський; 

3) король обирався польсько-литовським сеймом; 

4) створено єдині органи державного управління; 

5) запроваджувалася єдина монета; 

6) польська шляхта отримала право на землеволодіння в Литві, а литовці — у Польщі; 

7) Польща та Литва проводили спільну зовнішню політику; 

8) українські землі переходили під владу Польщі й ділилися на 6 воєводств. 

Таким чином, Литовське князівство зберегло певну автономію в судочинстві та виконавчій 

владі. 

Наслідки Люблінської унії для України: 

— майже всі українські землі об’єдналися в одній державі; 

— об’єднання сприяло інтенсивному розвитку економіки та, з іншого боку, посиленню 

експлуатації селянства; 

— українські міста перетворюються на магнатсько-шляхетські резиденції, центри розвитку 

ремесел і торгівлі; 

— українські землі активно залучаються до міжнародної торгівлі, передусім через 

Балтійське море; 

— поширюється католицизм, почався наступ на православ’я. 

 

 

2) Православна церква в першій половині XVII ст. 

Із підписанням Берестейської унії в 1596 р. становище Української православної церкви 

погіршилося. 

1) Відбувся розкол церкви на уніатську, визнану польським урядом, і напівлегальну 

православну. 

2) Відповідно до універсалу короля Сигізмунда III, православне духовенство, яке не 

приєдналося до унії, було фактично поставлене поза законом. 

3) Частина православних церков та монастирів передавалася новоствореній греко-

католицькій церкві. 

4) Зачинялися приходські школи. 

5) Православна шляхта обмежувалася в правах, православні міщани не допускалися до 

роботи магістратів. 



За таких умов у Львові сформувалася група священиків, очолювана Іовом Борецьким, яка 

обстоювала право законного існування Української православної церкви. Їх 

підтримали Запорозька Січ із гетьманом П. Сагайдачним і князь Костянтин Острозький. 

Основні етапи боротьби за визнання православної церкви після підписання 

Берестейської унії 

1) Православні братства вели судові процеси за право володіння церковним майном, 

опротестовували протиправну діяльність уніатів на сеймах Речі Посполитої. 

2) Переїзд І. Борецького до Києва сприяв утворенню Київського братства, до якого 

вступили запорозькі козаки на чолі з П. Сагайдачним. Таким чином козацтво продемонструвало 

свою позицію захисників православ’я в Україні. 

3) У 1620 р. під час перебування в Києві єрусалимського патріарха Феофана І. Борецький 

був висвячений на Київського митрополита. Новий митрополит відновив діяльність православних 

єпископств. Фактично відбулося відновлення ієрархії православної церкви на українських 

землях. Хоча польський уряд оцінив цей крок як протизаконний, в умовах загострення польсько-

турецьких відносин не став розправлятися з новоявленою православною верхівкою. 

4) Велася боротьба козацтва за легалізацію православної ієрархії. Польський уряд був 

змушений погодитися на ці вимоги (1622- 1632 рр.). 

7) У 1633 р. польський уряд видав «Статті для заспокоєння руського народу», які офіційно 

визнавали існування Української православної церкви і надавали широкі права православним, у 

тому числі право обіймати державні посади в Речі Посполитій. 

 

 

ТЕМА 6. Визвольна війна українського народу під керівництвом 

Б.Хмельницького.  

           Причини війни. Характер, рушійні сили і мета визвольної війни. Суть війни як 

національної революції. Б.Хмельницький. Основні етапи війни. Перемоги під Жовтими 

Водами і  Корсунем. Битва під Пілявцями. Збаразько-зборівська кампанія. Зборівський 

договір. Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Воєнні дії 1652-1653 

років. Жванець. 

 Переяславська Рада. «Березневі статті». Оцінка Переяславсько-Московського 

договору 1654 р. в історіографії. Ліквідація старого державного ладу і утворення 

української козацької держави. Відновлення війни з Польщею. Загострення відносин із 

Москвою. Віленське перемир’я. Смерть Б.Хмельницького. 

          Соціально-економічні наслідки Визвольної війни. Зміна соціального і національного 

складу населення.  

Період національно-визвольної боротьби під проводом Б. Хмельницького (1648–1657 рр.) 

можна умовно розділити на 4 етапи:  

• І648–1649 рр. – розгортання національно-визвольної боротьби, формування основних сил 

революції, перші перемоги над поляками під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями, 

трансформація автономістських поглядів Б. Хмельницького, підписання Зборівського договору, 

початок розбудови незалежної Української держави; 

• 1650–1653 – продовження кровопролитних боїв з перемінним успіхом: поразка 

українських військ під Берестечком (липень 1651 р.) в результаті – невигідна Білоцерківська угода 

та блискучі перемоги під Батогом (травень 1652) і Жванцем (вересень 1653 р.), відновлення умов 

Зборівського договору; 

• 1654–1655 рр. – укладення Переяславсько-Московського договору і спільна українсько-

російська боротьба з Польщею; 



• 1656–1657 рр. – пошуки нового союзника в боротьбі проти Польщі та інші передсмертні 

плани Б. Хмельницького. 

Воєнні дії 1651 р. 

У червні-липні 1651 р. під Берестечком, на кордоні Галичини та Волині, відбулася одна з 

наймасштабніших битв Європи XVII ст. Хмельницький зазнав у ній поразки — знову через зраду 

кримського хана. Наслідки для української армії були жахливими: татари лишили без захисту 

лівий фланг. Сам Хмельницький кинувся повернути татар, татари полонили його, і військо 

залишилося фактично без керівництва. Козацькі війська опинилися в оточенні, тільки завдяки 

рішучості наказного гетьмана І. Богуна частина війська змогла прорватися через болота і річку. 

Козаки втратили понад 30 тисяч воїнів. Поляки захопили багаті трофеї: печатку Війська 

Запорозького, знамена, меч, подарований гетьману константинопольським патріархом, казну. 

Н. Яковенко вважає, що до Берестецької битви повстання ще було громадянською війною 

всередині Речі Посполитої; після неї воно «остаточно переростає на українсько-польську війну». 

Становище України було важким, але й польська армія потерпала від голоду, епідемій та 

партизанської війни, розгорнутої місцевим населенням. У таких умовах був підписаний тяжкий 

для України Білоцерківський договір. 

Білоцерківський договір (1651 р.): 

1) влада гетьмана поширюється тільки на Київщину; 

2) козацький реєстр скорочується до 20 тис. осіб; 

3) польська шляхта повертається до своїх маєтків, а селяни — до шляхти; 

4) Б. Хмельницький розриває союз із Кримським ханством, позбавляється права 

дипломатичних відносин; 

5) старшину і полковників затверджує король; 

6) учасники повстання амністовані. 

 

Наслідком цього договору була масова втеча селян із Правобережжя на землі Московської 

держави — Слобідську Україну. 

 

ТЕМА 7. Українська козацька держава в другій половині XVIІ ст. – на 

початку XVIІІ ст.  

Руїна та її причини. І Виговський. Гадяцький договір. Українсько-московська війна. 

Конотопська битва. Ю.Хмельницький. Переяславський договір 1659 р. Розчленування 

України на Лівобережну та Правобережну. Гетьмани П.Тетеря та І.Брюховецький. 

Україна у політичних планах Росії, Польщі та Туреччини. Андрусівське перемир’я. 

Боротьба П.Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української 

держави. Бучацький мирний договір. Гетьмани Д.Многогрішний та І.Самойлович. "Вічний 

мир". 

Гетьманство І.Мазепи. Зміцнення влади козацької старшини. Соціальна політика 

І.Мазепи. Культурно-просвітницька діяльність. Українсько-шведський союз. Полтавська 

битва. Смерть І.Мазепи. П.Орлик. «Конституція Орлика». 

 

Доба Руїни 

Період від смерті Богдана Хмельницького до початку гетьманування Івана Мазепи історики, 

починаючи з М. Костомарова, називають Руїною. Руїна характеризувалася внутрішньою 

боротьбою козацької старшини за владу та іноземним вторгненням в Україну.  

 

Причини Руїни 



— Відсутність загальнонаціонального лідера, який би міг продовжити справу Б. Хмельницького 

після його смерті. 

— Розкол серед української еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики: частина 

орієнтувалася на Москву, частина — на Річ Посполиту. 

— Нездатність старшини поставити державні інтереси над особистими. 

— Гострі соціальні конфлікти, небажання рядового козацтва і селянства підпорядковуватися будь-

якому уряду. 

— Втручання у внутрішньоукраїнські справи та безпосередня агресія з боку Речі Посполитої, 

Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства. 

 

Одним з важливих міжнародних договорів, що визначав долю козацької держави в період 

Руїни, було Андрусівське перемир’я (1667 р.) між Московською державою та Річчю 

Посполитою. За його умовами: 

 Правобережна Україна відходила до Польщі; 

 Лівобережна Україна залишалася за Московською державою; 

 Київ тимчасово контролював лівобережний гетьман, згодом це місто мало відійти до 

Польщі; 

 Запорозька Січ перебувала під спільним контролем обох держав. 

Отже, Андрусівське перемир’я юридично закріплювала поділ території Української 

козацької  держави між Річчю Посполитою і Московською державою. 

 

 

ТЕМА 9. Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та 

Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст.  

Три поділи Речі Посполитої. Україна в російсько-турецьких війнах другої половини 

ХVІІІ ст. 

Адміністративний поділ українських земель в складі Російської імперії. 

Національна політика. Кріпосницький гніт. Сільськогосподарське виробництво. 

Промисловий розвиток. Розвиток торгівлі. Соціальна боротьба. Заселення Південної 

України. Початок національного відродження. «Енеїда» І.Котляревського. «Історія 

Русів». Розвиток культури на українських землях. 

Таємні організації. Масонство. Декабристський рух. Південне товариство. 

Товариство об’єднаних слов’ян. Кирило-Мефодіївське товариство. Програмні твори. 

Спроби практичної діяльності. Т.Шевченко в українському національному русі. 

Адміністративний поділ українських земель в складі Австрійської імперії.. 

Економічне становище. Стан промисловості. Розвиток сільського господарства. Криза 

кріпосницького господарювання. Антикріпосницькі рухи в Галичині і на Буковині. «Руська 

трійця». «Русалка  Дністрова». Розвиток культури. Революція 1848-1849 рр. та її вплив 

на  розвиток краю. Скасування панщини. 

Революція 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях 

Початок 1848 р. ознаменувався низкою буржуазно-демократичних революцій у 

європейських країнах — Франції, Італії, Німеччині, Австрії. їхньою складовою стали визвольні 

рухи бездержавних народів Східної та Центральної Європи, тому ці події одержали назву «Весни 

народів». 

Початок революції: 



15 березня 1848 р. австрійський цісар Фердинанд проголосив конституцію, що надавала 

свободу слова, друку, зборів та передбачала скликання парламенту — рейхстагу. 

Квітень 1848 р. — скасовано панщину в Галичині (раніше, ніж у решті провінцій), проте 

за поміщиками залишилися сервітути, за користування якими відтепер треба було платити. У 

Буковині панщину скасували у серпні, а на Закарпатті вона фактично існувала ще 5 років. 

Квітень 1848 р. — поляки Галичини організували у Львові Центральну раду народову, 

метою якої було створення Литовсько-Русько-Польської Речі Посполитої; більшість поляків були 

переконані, що галицькі українці — це гілка польського народу. Під впливом Центральної ради 

народової створюється «Руський собор» — організація спольщеної української шляхти, яка не 

бажала відокремлення від польської верхівки. Це стало початком україно-польського 

протистояння. 

Травень 1848 р. — створення у Львові першої політичної української організації — 

Головної руської ради. Її очолили Г. Яхимович і М. Куземський.  

Програмні вимоги Головної Руської ради: 

— поділ Галичини на Західну та Східну; 

— забезпечення для українців і поляків рівного доступу до державних посад; 

— запровадження української мови в діловодство. 

— зрівняння в правах греко-католицького духовенства з представниками інших 

віросповідань; 

— призначення на державні посади у Східній Галичині чиновників, що володіють 

українською мовою. 

Діяльність Головної Руської ради: 

 видання української газети «Зоря Галицька». 

 створення «Галицько-Руської матиці» — організації, що займалася виданням 

підручників українською мовою. 

 створення близько 50 місцевих рад у містах і селах, поширення революції на 

провінцію. 

Червень 1848 р. — пропольськи налаштовані сили почали створювати власну гвардію, а 

проукраїнські — загони стрільців. Протистояння загрожувало перерости у збройний конфлікт між 

поляками ти українцями. 

Липень 1848 р. — розпочав роботу австрійський парламент — рейхстаг; серед 383 

депутатів до нього входили 39 українців, які домагалися розгляду питання про національно-

територіальний поділ Галичини. 

Жовтень 1848 р. — відбувся собор руських учених у Львові, перший з’їзд 

західноукраїнських діячів науки і культури. 

Основні рішення: 

— утверджено єдину граматику української мови; 

— висунуто вимогу впровадження рідної мови в усіх школах; 

— підтримано ідею поділу Галичини на польську й українську. 

Жовтень 1848р. — у Львівському університеті відкрито кафедру української мови та 

літератури. 

1-2 листопада 1848 р. — збройне повстання у Львові на захист революції проти 

австрійських військ. Повстання було придушене, національна гвардія розпущена, закрито всі 

періодичні видання, заборонено збори й політичні товариства. Початок реакції. 

Березень 1849 р. — розпуск парламенту, скасування демократичної конституції; нова 

конституція суттєво обмежила права громадян і парламенту на користь імператора. 

Листопад 1848 — квітень 1850 р. — селянські повстання на Буковині під проводом Л. 

Кобилиці. 

Причини поразки революції: відсутність єдності між представниками різних етнічних 

груп західноукраїнського населення — українців з поляками, українців з угорцями. 



Результати й наслідки революції: 

o Скасування панщини; покращення соціального статусу селянства. 

o Запровадження основ парламентського правління. 

o Політичні сили Австрійської імперії визнали існування в Галичині українського 

народу з власними національними потребами. 

o Головна Руська рада стала першою в XIX ст. українською політичною 

організацією, яка виражала інтереси та потреби українців. 

o Уперше мешканці західноукраїнських земель сформулювали свої власні політичні 

програми та усвідомили себе як єдину національну спільноту з наддніпрянськими 

українцями. 

o Західні українці досягли суттєвих результатів у національно-визвольному русі в 

порівнянні з іншими народами. 

 

 

ТЕМА 10. Українські землі під владою Російської імперії  в  другій половині 

ХІХ ст.  

 Скасування кріпацтва. Законодавчий акт 19 лютого 1861 р. Реформи 60-70 років: 

земська, міська, судова, фінансова, військова. Індустріалізація. Виникнення промислових 

центрів. Роль Донбасу. Розвиток транспорту. Виробництво металу. Видобуток палива. 

Роль іноземного капіталу. Зростання індустріального населення. Соціальні суперечності. 

Становище селянства. Умови життя та праці робітників.  

Український національний рух у 1860-1890-ті рр. Громади. «Основа». Культурно-

освітня діяльність. Валуєвський циркуляр. Діяльність «старогромадовців». Південно-

Західний відділ Російського географічного товариства. П.Чубинський. Емський указ. 

М.Драгоманов. Селянський рух. Поява народників і «ходіння в народ». «Чигиринська 

змова». Народовольці в Україні. Робітничий рух. Перші робітничі організації. Діяльність 

марксистських гуртків. «Братерство тарасівців». 

Піднесення української культури. Освіта. Розвиток науки. Розвиток літератури, 

музичного, образотворчого, театрального  мистецтва. Церковне життя. 

Національний рух. 

У Петербурзі (1859 р.) та Києві (1860-1861 рр.) нова генерація українських 

активістів, здебільшого студентів та колишніх братчиків, організували культурно-освітні 

товариства, так звані “громади”. Їх метою було сприяння розвитку народної освіти, 

свободі літературного слова, поширенню національної ідеї, формуванню національної 

свідомості. 

Петербурзька громада на чолі з В. Білозерським, П. Кулішем, М. Костомаровим та 

Т. Шевченком у 1861-1862 роках видавала перший в імперії український часопис 

“Основа”. Наприкінці 1860-х років громади виникли у Полтаві, Чернігові, Харкові, Одесі.  

Найвпливовішою в українських землях у цей час була Київська громада, що 

утворилася на основі таємного гуртка хлопоманів. Головним ідеологом Київської громади 

був В.Антонович – випускник медичного, а потім – і історико-філологічного факультетів 

Київського університету, археолог, етнограф, археограф. 

Громади займалися організацією недільних та щоденних шкіл для дорослих, створювали 

українські підручники (Т. Шевчейко, П. Куліш), поширювали літературні  твори Т. Шевченка, М. 

Вовчка, П. Куліша та інших письменників. 

Після поразки польського повстання 1863-1864 років Російською імперією 

прокотилася хвиля репресій проти українського національного руху. Про що свідчить 



сумнозвісний циркуляр міністра Валуєва в 1863 році, що заборонив видання українською 

мовою шкільних та релігійних видань (заборона не стосувалась лише творів художньої 

літератури). 

Діяльність громад було призупинено, деякі з українських діячів потрапили під 

арешт. Але через 10 років національно-визвольний рух знову відродився. Український рух 

знову очолює В. Антонович. У Києві було засновано Стару Громаду. До її діяльності відносилося:  

 

— збирання, обробка і публікація етнографічних матеріалів та праць з історії України; 

— заснування Історичного товариства Нестора-літописця (1873 р.); 

— заснування Південно-Західного відділу Російського географічного товариства на чолі з Г. 

Галаганом (1873 р.). Учасниками Товариства стали історик В. Антонович, економіст М. Зібер, 

публіцист М. Драгоманов, статистик О. Русов. 

— видання газети «Київський телеграф» (1873-1875 рр.), яка серед іншого публікувала і критичні 

матеріали щодо державної політики; 

Підписаний Олександром II у 1876 році Емський указ заборонив видання будь-яких 

книг українською мовою, а також завезення української літератури з-за кордону. 

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства було закрито, припинився 

вихід газети “Київський телеграф”. У подальшому громади діяли нелегально. 
Значення діяльності громад: 

 заклали підвалини української науки; 

 вплинули на розвиток українського руху в Західній Україні; 

 завершили об’єднання ліво- і правобережної течій українського руху в Російській імперії; 

 науково обґрунтували окремішність українського народу; 

 допровадили український визвольний рух до політичної стадії; 

 забезпечили наступність поколінь українського визвольного руху. 

 

 

ТЕМА 13. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр.  

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р.  Виникнення Української 

Центральної Ради. М.Грушевський. Еволюція поглядів політичних сил України щодо 

самовизначення українців (Універсали Центральної Ради). Політика Української Центральної 

Ради в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. 

Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення 

незалежності УНР. Брестський мир і його значення для України. Прийняття Конституції УНР.  

Гетьманський  переворот і утворення Української Держави . Внутрішня політика. 

Зовнішньополітична діяльність. Утворення ЗУНР. Встановлення влади Директорії: відродження 

та занепад УНР. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. 

Денікінський режим в Україні. Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. 

Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» Армії 

УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. 

Другий «Зимовий похід» Армії УНР. Ризький мирний договір. Чинники поразки українського 

національного руху. 

 

1) Майже одразу після Лютневої революції питання про самовизначення України 

опинилося в епіцентрі політичної боротьби. й зумовило появу в Україні ще одного 

альтернативного центру влади — Центральної Ради — громадсько-політичного 

об'єднання, що утворилося 4 березня 1917 р. У надзвичайно короткий час Центральна 

Рада переросла у впливовий представницький орган народної влади. Головою 

Центральної Ради було обрано М. Грушевського. 



Швидкому зростанню авторитету, популярності та впливовості цього органу влади 

сприяло те, що він обстоював близькі та зрозумілі народу ідеї національно-територіальної 

автономії та популярні ідеї соціалізму. Значну роль у цьому процесі відіграв і 

демократичний та всеохоплюючий принцип формування Центральної Ради, адже з самого 

початку свого існування вона була уособленням трьох представництв: національного, 

соціально-класового та територіального. Такі ідейні засади та організаційні основи 

значною мірою і забезпечили їй широку народну підтримку. Свою прихильність до 

Центральної Ради висловили військовий, селянський та робітничий всеукраїнські з'їзди, 

скликані в травні 1917 р. 

10 (23) червня 1917 р. відбулося прийняття І Універсалу Центральної Ради. Його 

головним змістом було проголошення автономії України. 

Історичне значення І Універсалу: 
— подальше піднесення української революції; 

— зростання авторитету Центральної Ради; 

— визначення позиції різних політичних сил щодо української державності; 

— засвідчення прагнення українців до створення власної держави; 

— розгортання державотворчих процесів в Україні. 

Одним з наслідків проголошення І Універсалу стало утворення Генерального 

Секретаріату 
15 (28) червня 1917 р. — утворення першого національного уряду в XX ст. —

Генерального Секретаріату на чолі з В. Винниченком. 

Партійний склад Генерального Секретаріату: В. Винниченко, Б. Мартос, С. 

Петлюра, В. Садовський, І. Стешенко (УСДРП), С. Єфремов (УПСФ), М. Стасюк 

(непартійний соціаліст, згодом — член УПСР), X. Барановський (позапартійний), П. 

Христюк (УПСР). 

 

 

2) IV Універсал Центральної Ради. Проголошення незалежності України 

Проголошення IV Універсалу Центральною Радою мало на меті: 

 мобілізувати та організувати український народ для відсічі агресору;  

 формально відмежуватися від більшовицького режиму;  

 створити передумови для самостійних переговорів з Німеччиною та її 

союзниками.  

Спробою реалізувати ці завдання і став IV Універсал, ухвалений 9 (22) січня 1918 

р. Лейтмотивом цього документа була теза: «Однині Українська Народна Республіка стає 

самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського 

народу». Центральна Рада закликала всіх громадян республіки захищати «добробут і 

свободу» у боротьбі з «більшовиками та іншими нападниками». Універсал декларував 

низку принципово важливих положень: 

— проголошувалася незалежність, суверенність УНР; 

— на уряд покладалося завдання «цілком самостійно» довести до кінця переговори 

з Центральними державами та укласти з ними мир (після укладення миру планувалися 

демобілізація армії, заміна її робочою міліцією; переведення заводів і фабрик з воєнного 

на мирний стан, збільшення продукції народного споживання тощо); 

— гарантувалася передача землі селянам без викупу ще до початку весняних робіт; 

— констатувалася націоналізація лісів, вод та підземних багатств краю; 

— було взято курс на запровадження монополії на виробництво і торгівлю залізом, 

тютюном та іншими товарами і встановлення державно-народного контролю над усіма 

банками; 

— ставилося завдання найближчим часом скликати Українські Установчі збори, які 

б схвалили Конституцію УНР. 



Проголошена в універсалі самостійність не мала абсолютного характеру. Навіть у 

цьому документі цілковито не відкидалась ідея федерації: тільки Українські Установчі 

збори мають остаточно вирішити питання «про федеративний зв'язок з народними 

республіками колишньої Російської держави». 

Універсал був прийнятий в той час, як значна частина України була вже окупована 

більшовицькими військами. 

Історичне значення IV Універсалу полягає в тому, що він юридично закріпив 

відновлення самостійної  Української держави. Крім  того,  він яскраво  засвідчив 

демократизм відновленої Української держави. Цей документ надав можливість УНР 

самостійно вести переговори з іншими державами, у тому числі про припинення війни та 

допомогу в боротьбі з більшовиками. 

Отже, грудневий ультиматум Раднаркому призвів до спалаху війни між 

Раднаркомом і Центральною Радою, яка в критичних умовах своїм IV Універсалом 

проголошує суверенність, незалежність УНР. Проте проголошення універсалу не давало 

змоги зберегти контроль за територією України. Під тиском переважаючих сил 

радянських військ Центральна Рада втрачає територію, вплив, владу. 

 

 

ТЕМА 16. Суспільний розвиток України у повоєнний період і в умовах «відлиги».  

Зовнішньополітична діяльність УРСР. Адміністративно-територіальні зміни. 

Відбудова та розвиток промисловості. Становище в сільському господарстві. Голод 

1946-1947 рр. Радянізація західних областей. Колективізація західноукраїнського села. 

Ліквідація Української греко-католицької церкви. Масові репресії та депортації 

населення. Боротьба ОУН та УПА. Розгортання ідеологічних кампаній. 

Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-1960-х рр.: 

припинення масових репресій, реабілітація. Включення Кримської області до складу 

УРСР. Доповідь М.Хрущова на ХХ з’їзді КПРС про культ особи Сталіна. Зміни 

адміністративно-територіального устрою УРСР. Зміни в промисловості та сільському 

господарстві, соціальній сфері.  Реформа управління економікою. Виникнення руху 

«шістдесятників»,  дисидентського руху наприкінці 1950 – початку 1960-х рр. Досягнення 

і суперечливі процеси в сфері культури. 

 

Розгортання ідеологічних та антисемітських кампаній в Україні: «ждановщина», 

боротьба з «космополітами» 

 «Ждановщина» — це ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у 1946 - 1949 рр. у галузі 

науки, літератури, культури та мистецтва, в ході якої була піддана нищівній критиці діяльність 

інститутів історії України та історії української літератури, творчих спілок, редакцій газет і 

журналів, видатних діячів української культури — письменників, композиторів, режисерів тощо 

(назва походить від прізвища секретаря ЦК ВКП(б) з питань ідеології А. Жданова). 

— Цькування національної культури під проводом Л. Кагановича. 

— Видання постанов ЦК КП(б)У: 

 «Про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури»; 

 «Про журнал сатири і гумору "Перець"»; 

 «Про журнал "Вітчизна"» 

 «Про журнал "Дніпро"». 

— Заклик драматурга О. Корнійчука до боротьби з «бацилами націоналізму». 

— Звинувачення Остапа Вишні в політичних помилках, відході від радянської ідеології, 

втраті класових позицій. 



— Звинувачення у націоналістичних ухилах М. Рильського (за твори «Мандрівка в 

молодість», «Київські октави»), Ю. Яновського (за роман «Жива вода»), І. Сенченка (за повість 

«Його покоління»), О. Довженка (за кіносценарій «Україна в огні») та ін. 

— Критика у газеті «Правда» В. Сосюри за вірш воєнної доби «Любіть Україну». 

1948 р. — розгортання боротьби з космополітизмом, у процесі якої в поле зору партійних 

ідеологів потрапили літературні й театральні критики переважно єврейської національності. 

Космополітизм — ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення 

загальнолюдським цінностям і другорядне — національним проблемам. 

Звинувачення діячів єврейської інтелігенції в антипатріотизмі, у «низькопоклонстві» перед 

реакційною буржуазною культурою Заходу, у намаганні здійснити «змову» в інтересах 

міжнародного імперіалізму й сіонізму та відокремити Крим від СРСР. 

Наслідки «ждановщини» та боротьби з «космополітами»: 

• придушення паростків відродження української культури після війни; 

• гальмування розвитку науки, літератури і мистецтва в країні; 

• обмеження свободи творчості; 

• перетворення літературної критики на засіб утримання митців у рамках офіційної 

ідеології; 

• ізоляція від надбань західної культури. 

 

«Лисенківщина» — специфічний період у сільськогосподарській і біологічній науці й 

практиці, пов’язаний із проявом культу особи президента ВАСГНІЛ, академіка АН УРСР Т. 

Лисенка, у результаті якого були знищені перспективні наукові дослідження. 

 Т. Лисенко який свою позицію аргументував не науковими доказами, а ідеологічними 

штампами, запозиченими з «Короткого курсу історії ВКП(б)»). Відбувся розгром генетики та 

кібернетики. 

 

 
ТЕМА 17. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – 

початок 1980-х рр.).  

Реформи середини 1960-х рр. та їх згортання. Уповільнення економічного розвитку. Зміни 

у добробуту народу. Неосталінізм. П.Шелест. Посилення реакції. В.Щербицький. Русифікація та 

її наслідки. Нова Конституція СРСР і УРСР. Україна й афганська війна. 

Дисидентський рух. Головні напрями. Форми спротиву. Діяльність Української 

гельсінської групи. П.Григоренко. Л.Лук’яненко. М.Руденко. О.Тихий. В.Стус. Переслідування 

дисидентів. Становище української культури.  

 

Зародження опозиційного руху 

Середина 1950-х років — зародження дисидентського руху в СРСР. Дисидентство — це 

опозиційний рух проти панівного державного ладу, протистояння офіційній ідеології та політиці. 

Причини виникнення дисидентського руху 

1) Поліпшення внутрішньополітичного клімату за часів «відлиги», що призвело до нової 

хвилі національно-визвольної боротьби. 

2) Антикомуністичні виступи в країнах Східної Європи (в Угорщині, Польщі, 

Чехословаччині). 

3) Активний правозахисний рух, спричинений прийняттям Декларації прав людини (1948 р.). 

4) Монопольна влада партійно-радянської бюрократичної верхівки. 

5) Постійні утиски та обмеження національного та культурно-духовного життя. 

6) Політика русифікації. 

Форми боротьби дисидентів 



— Протести, звернення на адресу керівників країни, «відкриті листи» до ООН («відкритий лист» 

до ООН українських політв’язнів мордовських концтаборів, у якому узагальнювалися головні 

вимоги українського дисидентства, висловлювався рішучий протест проти дискримінації 

українства). 

— Поширення нелегальної літератури (так званий «самвидав»). 

— Створення дисидентських організацій. 

Особливості дисидентського руху в Україні: 

 Національно-демократичне забарвлення. 

 Мирні, ненасильницькі форми боротьби. 

 Дисидентство — загальноукраїнське явище, поширене в усіх регіонах України. 

 Охоплення дисидентським рухом різних соціальних прошарків населення — інтелігенції 

(письменники, журналісти, вчителі, юристи тощо), студентства, робітництва тощо. 

 Чітко визначені організаційні форми (гуртки, спілки, об’єднання, комітети). 

 

Основні напрямки опозиційного руху в Україні: 

I. Національно-культурницький. 

II. Правозахисний. 

III. Самостійницький. 

IV. Релігійний. 

 

 

ТЕМА 18. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України.  

Початок «перебудови». Спроба змін: причини і сутність. Загострення соціально-

економічної кризи. Чорнобильська катастрофа.  

Зростання соціальної та національної активності українського суспільства 

наприкінці 1980-х рр. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. 

Формування багатопартійності, виникнення Народного руху України  за перебудову, 

перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою Декларації 

про державний суверенітет. Спроба державного перевороту. Акт проголошення 

незалежності України. Проведення референдуму та виборів Президента України. 

Україна в умовах «перебудови». Гасло «прискорення» 
 

У першій половині 1980-х рр. адміністративно-командна система управління 

народним господарством, тоталітарний режим в СРСР привів країну до глибокої 

соціально-економічної та суспільно-політичної кризи. Це засвідчила зростаюча науково-

технічна відсталість порівняно з передовими західними країнами, уповільнення темпів 

економічного розвитку, низька якість більшості вітчизняних промислових товарів, 

неспроможність колгоспно-радгоспної системи забезпечити країну 

сільськогосподарською продукцією, вражаюча безгосподарність, нездатність режиму 

створити гідний рівень життя, нещадне переслідування владою інакомислення та опозиції, 

всевладдя партноменклатури, поширення корупції та інші негаразди. 

Партійно-радянське керівництво знало про кризові явища, але ретельно 

приховувало цю інформацію від громадськості. У верхніх ешелонах влади не було єдності 

щодо шляхів розвитку країни. Одна група керівників вважала, що потрібно посилити 

адміністративно-командні методи, навести дисципліну; інша твердила, що ніяких істотних 

змін не потрібно і можна проіснувати в “застої” ще багато років; третя схилялася до 

необхідності проведення реформ. У березні 1985 р. новим генеральним секретарем ЦК 



КПРС було обрано М.Горбачова, з ініціативи якого в СРСР почалася перебудова 

суспільства.  

Розпочинаючи реформування країні, М. Горбачов та його однодумці не мали на 

меті докорінну зміну соціально-економічних відносин. Йшлося про вдосконалення, 

зміцнення існуючої системи, поліпшення управління господарським механізмом.  

Проведення економічних реформ. 

Квітень 1985 р. – програма прискорення соціально-економічного розвитку країни 

(мова не йшла про зміну економічних основ соціалізму і політичного ладу, не піддавалися 

сумніву і соціалістичні орієнтири радянського суспільства). 

Політика прискорення — це політика, яка передбачала розробку довгострокових 

заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток країни, широке впровадження 

досягнень НТП, реорганізацію управлінської структури, пріоритетний розвиток 

машинобудування, спробу вирішити традиційні соціальні проблеми — житлову, 

продовольчу, забезпечення населення товарами повсякденного вжитку тощо. 

Було зроблено заяву про необхідність прискорити темпи просування 

соціалістичним шляхом на основі ефективного використання досягнень науково-

технічного прогресу, активізації «людського фактора» та зміни порядку планування. 

Процеси перебудови в Україні перебували під контролем радянської номенклатури 

(при владі залишався консерватор В. Щербицький, оточення якого віддавало перевагу 

адміністративно-командним методам керівництва; курс не змінився і при його 

наступникові В. Івашку). 

У результаті: програма виявилася утопічною і свідчила про нерозуміння 

керівництвом глибини соціально-економічної кризи. Перш ніж проводити прискорення, 

необхідно було здійснити глибоку перебудову всього господарського механізму. 

Замість очікуваного прискорення темпів економічного розвитку, продовжувалося 

їх падіння, загострювалися соціальні проблеми. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


