
VI. Варіанти контрольних завдань  

(для заочної форми навчання) 
Варіант 1 

1. Підтвердить конкретними фактами, що при Ярославі Мудрому Київська Русь досягла 
вершини своєї могутності. 

2. Розкрийте причини поразки національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. 
3. Розкрийте процес військового будівництва в Україні. Дайте власну оцінку військової 

реформи в Україні. 
 

Варіант 2 
1. Поясніть, чому Галичину називають „українським П’ємонтом”. Свою відповідь 

обґрунтуйте. 
2. Розкрийте причини феодальної роздробленості Київської Русі. Чому, на Вашу думку, 

Володимиру Мономаху вдалося лише загальмувати процес розпаду? 
3. Поясніть, у чому полягає суть нової економічної політики. Визначте причини 

згортання НЕПу. 
 

Варіант 3 
1. З’ясуйте, які фактори впливали на демографічну ситуацію в Україні протягом XX ст. 
2. Як проходив процес утворення українських національних партій на Наддніпрянщині? 

Визначить принципову різницю між програмою М. Міхновського „Самостійна 
Україна” та програмами інших політичних партій. 

3. Дайте періодизацію радянського періоду історії України. 
 

Варіант 4 
1. Визначте основні етапи слов’янського етногенезу, наведіть відомості про давніх 

слов’ян з писемних та матеріальних джерел. 
2. Розкрийте причини, зміст та наслідки для українського народу Кревської, 

Городельської та Люблінської уній. 
3. Покажіть позитивні та негативні аспекти індустріалізації та колективізації в Україні. 

 
Варіант 5 

1. Доведіть, що саме на території Галичини та Волині знайшли своє продовження 
державотворчі традиції Київської Русі. Покажіть внесок Романа Мстиславовича в 
зміцнення української державності на території Південно-Західної Русі. 

2. Розкрийте причини, характер і рушійні сили української революції 1917-1918 рр. 
3. Сформулюйте основні положення національної політики у сучасній Україні. Чому 

відсутні міжнаціональні конфлікти на території нашої країни? 
 

Варіант 6 
1. Простежте процес запровадження християнства на Русі? Чому Володимир зупинився 

на церкві візантійського зразка? Яке значення мало запровадження християнства? 
2. У чому, на вашу думку, полягає суть антиукраїнської політики російського царизму у 

XIX – на початку XX ст.? 
3. Простежте процес утворення союзу радянських республік у 1917−1922 рр. Дайте 

власну оцінку входження України до складу СРСР. 
 

 



Варіант 7 
1. Визначте причини монголо-татарської навали на землі України та її наслідки для 

української державності. 
2. Доведіть, що Центральна Рада була виразником національних інтересів українського 

народу, справжнім народним парламентом. Чи може мати місце протилежна думка? 
3. Розкрийте сутність поняття „автокефальна церква”. Яку роль вона відіграла в 

українській історії? Чому радянське керівництво вважало її небезпечною для своєї 
влади? 

 
Варіант 8 

1. Охарактеризуйте державотворчу діяльність перших київських князів. Дайте оцінку 
внеску Олега, Ольги, Святослава в державотворчі процеси. 

2. Визначить внесок Директорії у боротьбі за українську державність. 
3. Дайте оцінку сучасної релігійної ситуації в Україні. У чому Ви вбачаєте причини 

зростання ступеню релігійності населення в 1990-ті − 2000-ні рр.? 
 

Варіант 9 
1. Яку роль відіграли варяги у становленні Київської Русі? Наведіть думки українських 

істориків з цього приводу. Дайте власне бачення даної проблеми. 
2. Охарактеризуйте зміст універсалів Центральної Ради, їх значення в процесі 

національно-державного будівництва. 
3. Окресліть основні напрямки участі України у загальноєвропейському процесі. Які, на 

Вашу думку, перспективи інтеграції України до Європейського Союзу? Свою 
відповідь обґрунтуйте. 

 
Варіант 10 

1. Охарактеризуйте державотворчу діяльність Данила Романовича Галицького. Дайте 
оцінку його місця в історії України. 

2. Сформулюйте які, на вашу думку, причини поразки Центральної Ради. 
3. Дайте характеристику ситуації, що склалася в православній церкві в Україні у 1990-х 

рр. Наведіть факти, що підтверджують політичну заангажованість православних 
конфесій. Як, на вашу думку, чи потрібна зараз єдність в УПЦ? 

 
Варіант 11 

 
1. Яке місце в історії України займає скіфо-сарматський період? Покажіть внесок даних 

етносів у вітчизняну історико-культурну спадщину. 
2. Покажіть характерні риси й особливості української козацької держави XVII–XVII ст. 
3. Охарактеризуйте основні історико-етнографічні райони України, їх національний 

склад. 
 

Варіант 12 
1. Охарактеризуйте зміст неолітичної революції та її особливості на землях України. 
2. Покажіть державотворчу діяльність гетьмана Павла Скоропадського. 
3. Охарактеризуйте економічні проблеми незалежної України. У чому полягають 

об’єктивні та суб’єктивні труднощі формування національної економіки?  
Варіант 13 

1. Охарактеризуйте державні утворення на терені України в VII ст. до н.е. − V ст. н.е., 
визначте їх місце в українській та світовій історії. 



2. З’ясуйте політику російського царизму, спрямовану на придушення автономного ладу 
в Україні в XVIII ст. 

3. Визначить головні риси командно-адміністративної системи в Україні. 
 
 

Варіант 14 
1. Визначить, яке значення у найдавнішій історії України мала трипільська культура. 
2. Розкрийте основні положення концепції В. Смолія та В. Степанкова щодо української 

національної революції 1648−1676 рр. У чому, на думку істориків, полягає 
спорідненість подій в Україні та в Західній Європі? 

3. Як на вашу думку, чи дійсно назріла необхідність перебудови? Чому вона закінчилась 
провалом?  

 
Варіант 15 

1. Проаналізуйте вплив релігійного чинника на державотворчі процеси в Україні. Яку 
роль відігравало релігійне самовизначення українського народу в політичних процесах 
доби Середньовіччя? 

2. Покажіть процес створення і діяльність Кирило-Мефодіївського братства, дайте аналіз 
його програмних документів. Яке значення мала діяльність братства для розвитку 
українського національного руху? 

3. Простежте процес розширення НАТО на Схід. Які перспективи, на Вашу думку, це 
відкриває для України? Яке Ваше ставлення до вступу України в НАТО? 

 
Варіант 16 

1. З’ясуйте специфіку етнічної диференціації Наддніпрянської України та Галичини в її 
історичному та політичному аспектах. 

2. Простежте процес встановлення радянської влади на терені України в 1917−1920 рр. 
Розкрийте основні положення політики „воєнного комунізму”. 

3. Дайте оцінку сучасної демографічної ситуації в Україні. Як, на Вашу думку, можна 
перешкодити процесам депопуляції та старіння нації? Свою відповідь обґрунтуйте. 

 
Варіант 17 

1. Доведіть чи спростуйте тезу, що Велике князівство Литовське було латентною 
формою української державності. Свою відповідь обґрунтуйте. 

2. З’ясуйте сутність Руїни в Україні. Простежте вплив політики Росії та Польщі щодо 
України в другій половині XVII ст. 

3. Чому стали можливими політичні репресії в СРСР? Покажіть негативні наслідки 
культу особи Й.В.Сталіна. 

 
Варіант 18 

1. Визначить внесок Володимира Великого у зміцнення української державності. 
2. Підберіть факти, які свідчать про боротьбу за збереження української православної 

церкви у першій половині XVII ст. Охарактеризуйте реформаторську діяльність Петра 
Могили. 

3. Охарактеризуйте еволюцію українсько-російських відносин з 1991 р. по теперішній 
час. Які чинники, на Вашу думку, впливають на коливання зовнішньополітичного 
курсу України та Росії? 

Варіант 19 
1. Як змінювалась чисельність українців протягом XVIII-XX ст.? Прослідкуйте зміну 

співвідношення між міським та сільським населенням України протягом XX ст. 



2. Дайте характеристику основним етапам Національно-визвольної війни українського 
народу 1648-1657 рр. 

3. Назвіть основні напрями зовнішньополітичної діяльності України. Покажіть участь 
України в діяльності ООН на сучасному етапі. 

 
 

Варіант 20 
1. Викладіть основні положення норманської та антинорманської теорій. Що, на Вашу 

думку, спричинило тривалу дискусію в історичній науці? 
2. Які фактори зумовили релігійний розкол серед українського духовенства та шляхти в 

XVI ст.? Охарактеризуйте роль братств у релігійному та суспільно-політичному житті 
України ХУІ-ХУІІ ст. 

3. Охарактеризуйте чинники, які свідчили про загострення кризи радянської системи у 
1960−1970-х рр. Чи правомірно, на Вашу думку, даний період називають словом 
„застій”?  

 
Варіант 21 

1. Визначте характерні риси сучасної етнополітичної ситуації в Україні. 
2. Простежте процес становлення реєстрового козацтва, зростання його чисельності й 

прав у XVI – першій половині XVII ст. 
3. Чому СРСР вийшов переможцем у Великій Вітчизняній війні? Якими були наслідки 

цієї війни для України? 
 

Варіант 22 
1. З’ясуйте етнополітичні та етнопсихологічні особливості українського народу. Які 

основні риси українського менталітету? 
2. Доведіть, що Запорозька Січ була державно-політичним утворенням українського 

народу та мала республіканську форму правління. 
3. Як проходив процес утворення СНД? Визначте місце України в СНД. Чи підтримуєте 

Ви договір про ЄЕП (єдиний економічний простір)? 
 
 

Варіант 23 
1. Визначте причини, результати та наслідки прийняття Берестейської церковної унії. 

Проаналізуйте різні точки зору на цю подію. 
2. Охарактеризуйте основні форми національно-визвольного руху на Наддніпрянщині в 

другій половині XIX ст. 
3. Дайте характеристику законодавчої влади в Україні. Які зміни протягом останніх років 

відбулися в статусі Верховної Ради, виборчій системі? 
 

Варіант 24 
1. Чому період правління князя Свидригайла називають „Велике княженіє Руське”? Які 

зміни відбулися в політичному становищі українських земель у другій половині 
XV ст.? 

2. Визначить, яке місце займає Богдан Хмельницький в історії української державності? 
3. Охарактеризуйте інститут президентської влади в Україні? Які зміни відбулися в його 

статусі протягом років незалежності? 
 

Варіант 25 
1. Простежте процес формування української народності та нації. Які чинники 

стимулювали та гальмували цей процес? 



2. Дайте характеристику передумовам та причинам виникнення українського козацтва. У 
чому, на Вашу думку, полягає його феномен? 

3. Охарактеризуйте розстановку партійно-політичних сил в Україні на сучасному етапі. 
Позиції партій якої орієнтації Ви підтримуєте? Чому? 

 


