
Питання з історії України для перевірки знань бакалаврів ( спеціальності технічного 

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. 

 

Із середини XII ст. Київська Русь вступає в період феодальної роздробленості, яка є 

неминучим періодом розвитку феодальної Європи. 

Перші її ознаки з’явилися ще по смерті Ярослава Мудрого. Надалі роздробленість була 

закріплена Любецьким з’їздом князів (1097 р.), на якому було вирішено: «Хай кожен тримає 

вотчину свою». Верховенство належало великому київському князю, а удільні князі правили в 

інших містах і землях, спираючись на підтримку бояр. З початку XII ст. починається політична 

роздробленість. 

Причини феодальної роздробленості Київської Русі: 

1) перетворення великого землеволодіння на спадкове, а господарства — на натуральне, 

що зменшувало потребу в торгових контактах і об’єднанні земель; 

2) воєнно-політичне посилення бояр та удільних князів, які ставили власні інтереси вище 

за державні; влада великого князя стала зайвою; 

3) поява нових міст як економічних і воєнно-політичних центрів, наростання суперництва 

між ними і Києвом; 

4) зміна торгових шляхів у зв’язку з пануванням у степу кочових племен, які перекрили 

шляхи до Чорного і Каспійського морів; Київ залишився поза основними торговими шляхами; 

5) різний етнічний склад руських територій, виокремлення українців, білорусів і росіян. 

Найбільшими князівствами стали: 

— Київське, Переяславське, Чернігово-Сіверське, Волинське, Галицьке, які стали основою 

формування Української держави; 

— Володимиро-Суздальське, Новгородське, Псковське, Смоленське, Рязанське — основа 

Московської держави; 

— Полоцьке, Мінське, Турівське — основа Білоруської держави. 

Галицько-Волинська держава 

Сусідні Галицьке і Волинське князівства були розвиненими південно-західними 

територіями Русі, які мали свої особливості в порівнянні з іншими князівствами. 

Особливості Галицького і Волинського князівств: 

— віддаленість від Києва і, як наслідок, обмеження впливу центральної влади. Для 

Галицького князівства характерною була сильна боярська влада — олігархія (влада небагатьох) 

заможних людей; 

— розташування на перехресті торгових шляхів: із Балтійського моря в Чорне, з Русі до 

Центральної та Південно-Східної Європи; 



— великі поклади солі, яка стала важливим експортним товаром і чинником економічного 

підйому; 

— віддаленість від кордону зі Степом, що захищало від нападів кочовиків; 

— потреба в об’єднанні для боротьби з поляками та угорцями, пізніше — з монголо-

татарами. 

Державний розвиток Галицько-Волинського князівства відбувався у кілька етапів: 

І. Утворення та становлення (1199—1205 рр.).  

Спираючись на середнє і дрібне боярство та міщан, волинський князь Роман у 1199 р. 

придушує опір великих бояр і об'єднує Галичину і Волинь. Вже 1202 р. Роман оволодіває Києвом і 

стає великим князем.  

II. Тимчасовий розпад єдиної держави (1205—1238 рр.).  

Зі смертю Романа розпочинається майже 30-річний період боротьби за галицький стіл. 

Характерними рисами державного життя у цей час були:  

— прогресуюче свавілля бояр; 

— безперервне втручання у внутрішні справи західноруських земель сусідніх держав — 

Угорщини та Польщі;  

— наростаюча монгольська загроза, що вперше заявила про себе 1223 р. на березі ріки 

Калки (галицькі та волинські формування входили до коаліції руських князів);  

— енергійна боротьба за відновлення державної єдності Данила Галицького, яка успішно 

закінчилася 1238 р. 

III. Об'єднання та піднесення, активна боротьба із золотоординським ігом (1238—

1264 рр.).  

Данило Галицький правив спільно з братом Васильком Романовичем: Данило — в Галичі, 

Василько — на Волині. У Ярославській битві (1245 р.) Данило Галицький переміг об’єднані сили 

поляків, угорців і галицьких бояр, які прагнули повернути Галичину. Укріплював старі міста, 

заснував нові (Холм (1237 р.), Львів (1256 р.)). 

У  1240 р. оволодів Києвом,  призначений Данилом воєвода Дмитро керував обороною 

столиці від монгольської навали. Коли у 1241 р. в князівство вторглися монголо-татари князь 

Данило Галицький визнав себе васалом Золотоординського хана (1245 р.), щоб уникнути 

подальшого розорення земель. З метою протистояння монголо-татарам уклав союз з Папою 

Римським, який обіцяв організувати хрестовий похід проти монголо-татар в обмін на церковну 

унію Данила з Римом. В 1253 р. Данило Галицький прийняв корону від Папи Римського, ставши 

першим українським королем, проте допомога від Риму не надійшла.  

IV. Стабільність та піднесення (1264—1323 рр.). 

Правління нащадків Данила Галицького. 

V. Поступовий занепад (1323—1340 рр.). 

Внаслідок боярської змови у 1340 р. останнього князя Галицько-Волинської держави Юрія 

II Болеслава було отруєно. Після цієї події зберегти єдність колись могутнього князівства вже не 

вдалося. Протягом короткого часу держава занепала та розчленувалася, її землі опинилися під 

владою чужоземців. 

 

 

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.  

 

Навесні 1648 р. в Україні почалося козацьке повстання під проводом Богдана 

Хмельницького, що переросло у національно-визвольну війну. Історична література для 

характеристики названої події вживає терміни повстання (козацьке, народне, селянське, 

українське), війна (козацька, селянська, громадянська, польсько-козацька, визвольна, національно-

визвольна), революція (національна, національно-визвольна, українська). 

Мета війни: звільнити Україну з-під влади Речі Посполитої, сформувати власну 

українську державу. 

Під час війни відбувалося формування Української козацької держави. Гетьманщина 

мала всі ознаки державності: 

1. Політична влада (військова, політична, адміністративна) належала гетьману та козацькій 

старшині. Козацькі ради розв’язували найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, 

але їхнє значення неухильно знижувалося. 

2. Територією Гетьманщини були завойовані українськими військами землі. Її кордони 

змінювали україно-польські договори, проте Київщина залишалася козацькою. 

3. Політико-адміністративний устрій складався з полків, що ділилися на сотні. Кількість 

полків змінювалася; за Зборівським  договором, їх було 16. Полк міг охоплювати від 11 до 22 

сотень. Місто Чигирин - козацька столиця часів Хмельницького. Великі міста зберігали 

магдебурзьке право, і влада в них належала магістратам. Рештою міст керували городові отамани, 

а селами — сільські отамани; посада отамана була виборною. Запорозька Січ була автономною й 

не входила до жодного полку. Всі органи влади підпорядковувалися гетьманському урядові. 

Найвищим органом влади була військова рада. 

4. Право та судочинство ґрунтувалися на нормах звичаєвого, козацького, магдебурзького 

права, Литовських статутах. Польське законодавство в Гетьманщині не діяло. Були встановлені 

покарання за зраду українському народові, відмову надати допомогу в битві. 

5. Фінансова система та податки: введено посаду генерального підскарбія (1654 р.), який 

опікувався бюджетною сферою, податкову й митну системи; є згадки про карбування власної 

монети (втім, жодна монета не збереглася). 

6. Соціальна структура населення включала п’ять станів: козацтво, шляхетство, 

духовенство, міщанство, селянство. До привілейованих верств населення належали українська 

шляхта, козацька старшина, вище православне духовенство та міська знать. 

7. Наявність армії була доведена самою війною, коли українське військо налічувало до 300 

тисяч осіб. За військовою організацією й тактикою українська армія була однією з найкращих у 

Європі XVII ст. 

8. Зовнішня політика була складовою частиною діяльності гетьманського уряду. Україна 

підтримувала дипломатичні контакти з Росією, Кримським ханством, Туреччиною, Річчю 

Посполитою, Молдовським князівством, Трансільванією; Гетьманщину визнали Венеція, 

Волощина, Швеція тощо. 

Історик Н. Яковенко порівнює принципи внутрішньої організації козацької держави з 

військовою диктатурою, «де гетьман здійснював владу від імені війська, ба навіть сама назва 

держави — „Військо Запорозьке” — з ним ототожнювалася». 



ТЕМА 14. Україна між світовими війнами (1921-1939 рр.).  

Соціально-економічне становище України на початку 1921 р. Голод 1921-1923 рр.: 

причини та наслідки. Запровадження нової економічної політики. Відбудова сільського 

господарства і промисловості. Україна і формування СРСР. Політика більшовиків у галузі 

культури. Національна політика більшовиків в Україні. Українізація. Українське національне 

відродження 20-х рр. Боротьба з націонал-комунізмом. 

Радянська модернізація в  Україні.  Основні джерела індустріалізації. Перший п’ятирічний 

план. Впровадження масового змагання. Початок суцільної колективізації. “Розкуркулення”. 

Стаття Й.Сталіна “Запаморочення рід успіхів”. Голодомор 1932 - 1933 рр. “Закон про п'ять 

колосків”. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Справа “Спілки 

визволення України”. “Український національний центр”. “Розстріляне відродження”.  

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. 

Різні течії в суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х роках. 

НЕП В УКРАЇНІ 

Перехід до нової економічної політики. В. Ленін 

— Березень 1921 р. — рішення X з’їзду РКП(б) про перехід до нової економічної 

політики. 

Нова економічна політика (НЕП) — економічна політика більшовиків в Україні в 1921-

1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні 

елементів ринкової економіки. 

Причини переходу до непу: 

— глибока економічна криза як наслідок громадянської війни та політики «воєнного 

комунізму»; 

— політична криза (масовий опір політиці більшовиків — селянські повстання, страйки 

робітників, виступи в армії, на флоті); 

— початок реалізації плану ГОЕЛРО (Державна комісія з електрифікації Росії), який 

передбачав будівництво електростанцій, заводів в Україні (реалізація цього плану вимагала 

надмірної витрати матеріальних ресурсів); 

— політична та економічна ізоляція більшовиків на міжнародній арені; 

— спад революційної хвилі на Заході, відкладення ідеї «світової соціалістичної революції»; 

— намагання утримати владу в будь-який спосіб. 

Ініціатор переходу до непу — В. Ленін. 

Суть НЕПу 

У сільському господарстві НЕП передбачав цілу систему заходів, серед яких 

найголовнішою була заміна продрозкладки продподатком. Розмір продподатку визначався 

напередодні посівної й був у два рази меншим, ніж розмір продрозкладки, передбаченої на 1921 р. 

Селянам дозволялося продавати надлишок продукції на ринку, організовуватися у кооперативи, а 

також орендувати землю та використовувати найману працю. 

У промисловості НЕП передбачав поверненні дрібних та середніх підприємств їх 

власникам, проведення децентралізації управління промисловістю. Підприємства могли 

об'єднуватися у трести. Була скасована обов'язкова трудова повинність, створювались умови для 

формування ринку робочої сили. У промисловості також дозволялося використання найманої 

праці та оренди. Під час проведення нової економічної політики залучався іноземний капітал 

шляхом створення концесій та спільних підприємств. 

У торгівлі створювалися умови для розвитку трьох її форм: приватної, державної та 

кооперативної, організовувались ярмарки, У 1922—1924 рр. було введено в обіг нову грошову 

одиницю — червонець, який дорівнював 10 золотим рублям, став конвертованим і сприяв 

оздоровленню економіки в цілому. Було запроваджено єдину систему податків, створювалися 

ощадні каси та Ощадний банк. 



Політику НЕПу неоднозначно сприйняли деякі діячі компартії України, які виступили 

проти заміни продрозкладки продподатком. Але, незважаючи на це, нові віяння поширилися й на 

українських землях. 

Особливості впровадження НЕПу в Україні 

— НЕП в Україні був запроваджений пізніше, ніж у Росії (у 1922 р.). 

— Висока ставка продподатку. 

— Застосування репресивних заходів при вилученні продподатку. 

— Упровадження НЕПу в умовах голоду 1921—1923 рр., що відсунуло нормалізацію 

становища в сільській місцевості на рік-півтора. 

— Широка підтримка українським населенням заходів НЕПу. 

 

 

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

початок 1980-х рр.). [1;4;5;6;7;8] 

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.  

Дисидентський рух 

Спочатку осередок українських дисидентів складали «шістдесятники» — нове плідне 

покоління письменників, що здобувало собі визнання. В 1960 р. в Києві був створений Клуб 

творчої молоді, який став першим осередком «шістдесятників». Учасники клубу займалися 

пропагуванням народних традицій, організацією мистецьких гуртків і т. ін. 

Наприкінці 1950-х років виникло кілька нелегальних організацій: Об'єднана партія 

визволення України, Українська робітничо-селянська спілка, Український національний комітет та 

ін. Серед них виділялася Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), яка була створена у 1959 

р. на Львівщині групою юристів. Проголосивши себе спадкоємницею ідеї боротьби за самостійну 

Україну, УРСС виступала за реалізацію статей республіканської і союзної конституцій, які 

передбачали вихід України зі складу СРСР. Однак у січні 1961 р. організацію було викрито, її 

членів - засуджено на різні терміни ув'язнення, а керівника, Левка Лук'яненка, — до розстрілу, 

пізніше заміненого на 16-річне ув'язнення. 

Причини активізації опозиційного руху, його основні напрямки та форми 

Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років: 

— Інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р., яка викликала хвилю протестів. 

— Видання у Львові В. Чорноволом самвидавничого журналу «Український вісник», що сприяло 

консолідації дисидентського руху. 

— Нарада з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р., на якій керівники Радянського Союзу 

підписали Гельсінський Акт, що передбачав гарантію громадянських прав і свобод на територіях 

країн-учасниць наради. 

— Ігнорування конституційних прав людини в СРСР. 

— Репресії проти інакомислячих. 

Основні напрямки опозиційного руху в Україні: 

I. Національно-культурницький. 

II. Правозахисний. 

III. Самостійницький. 

IV. Релігійний. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Форми діяльності дисидентів: 

— Створення підпільних і легальних груп та організацій. 

— Розповсюдження нелегальних видань, у яких друкувалися заборонені цензурою твори 

(«самвидав»). 

— Порушення національної проблеми на різноманітних наукових симпозіумах і конференціях. 

— Організація шевченківських свят, вечорів пам’яті Лесі Українки, Івана Франка тощо. 

— Створення гуртків вивчення вітчизняної історії, клубів творчої молоді. 

— Організація мітингів протесту, демонстрацій, пікетувань. 

— Надсилання письмових заяв («відкритих листів») до вищих органів влади СРСР та УРСР, до 

міжнародних організацій. 

 

Українська Гельсінська група (УГГ) — об’єднання діячів українського правозахисного 

руху, що виникло в 1976 р. 

Члени-засновники УГГ: Руденко Микола Данилович (керівник групи), Бердник Олександр 

Павлович, Григоренко Петро Григорович, Кандиба Іван Олексійович, Лук’яненко Левко 

Григорович, Мешко Оксана Яківна, Матусевич Микола Іванович, Маринович Мирослав 

Франкович, Строката Ніна Антонівна, Тихий Олексій Іванович. 

Методи боротьби УГГ — легальні (у межах радянської конституції та підписаних СРСР 

міжнародних угод). 

Швидкий перехід членів УГГ від Декларації до меморандумів, які поширювались у засобах 

масової інформації світу:  

 заява про перетворення України з перших років сталінської диктатури на арену 

геноциду і етноциду, враховуючи голодомор 1932-1933 рр., репресії 30-х років, 

знищення УПА, репресії проти шістдесятників тощо. 

 Оприлюднення списку політичних таборів і в’язнів. 

 Наведення прикладів тотального стеження КДБ за громадянами, використання 

психіатрії з каральною метою. 

 1977 р. — початок обшуків, а згодом і арештів членів УГГ: в лютому — М. Руденка і 

О.Тихого, в квітні — М. Матусевича і М. Мариновича. Усі арештовані були звинуваченні в 

«антирадянській агітації і пропаганді». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


