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ВСТУП 

 
 
Історія  це минуле, звернене у майбутнє. Без знання минулого неможливо зрозуміти 

сучасне, передбачити, а тим більше успішно будувати майбутнє. Саме тому для Української 

держави є надзвичайно важливим, щоб молоде покоління, від якого залежить її подальша 

доля, добре знало вітчизняну історію, бо розуміючи закономірності й особливості 

історичного поступу, можна уникнути безлічі помилок, котрі чатують на нас на кожному 

кроці. Саме тому історія України вивчається в усіх вищих навчальних закладах України, 

незалежно від того, фахівців для якої галузі вони готують. 

До Вашої уваги пропонуються тести з історії України від часів Київської Русі й до 

наших днів. До кожної з 9 тем, передбачених програмою, розроблено по 2 варіанти завдань, 

що складаються з 20 тестів кожний. Таким чином, загалом маємо 18 варіантів з 360 тестами. 

Тести розраховані на перевірку і стимулювання самостійної роботи студентів. Їх 

можна використовувати у вигляді домашніх завдань студентам, або для проведення 

письмових контрольних робіт в аудиторії. В останньому випадку студенти повинні 

заздалегідь підготуватися з певного розділу курсу історії України. На сторінці 68  подано 

список літератури, яка стане у нагоді при підготовці. Готуючись до семінарського заняття 

або до модульного контролю, студенти можуть використовувати тести для самоперевірки 

знань. 
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Тема 1. Стародавня історія України. Київська Русь  (ІХ – ХІІ ст.) 
 

Варіант І 
 

1. Місто Київ було засновано у: 
 
а) VІ ст. 
б) V ст. 
в) VІІ ст. 
г) ІХ ст. 

 
2. Обєднання Північної та Південної Русі в одну Давньоруську державу здійснив 

князь: 
 

а) Аскольд; 
б) Рюрик; 
в) Кий; 
г) Олег. 

 
3. Князь Володимир провів реформи, суть і зміст яких полягали у: 

 
а) передачі удільних князівств, з під влади племінних вождів та князів, в управління 

своїм синам, великокнязівським посадникам та наближеним боярам; 
б) ліквідації «племінних» військових обєднань і злитті військової системи з системою 

феодального землеволодіння; 
в) регламентації повинностей залежного населення; 
г) унормуванні процесу збирання данини; 
д) спробі модернізувати язичництво; 
є) запровадженні зведення законів усного звичаєвого права «Устава земленого»; 
ж) створенні осередків центральної князівської влади на місцях – «становищ» і 

«погостів».   
 
4. Етап піднесення та розквіту Київської Русі повязаний з правлінням князів: 

 
а) Святослава; 
б) Ярослава Мудрого; 
в) Олега; 
г) Володимира Великого; 
д) Володимира Мономаха. 
  
5.  Перше писане зведення  законів Київської Русі мало назву: 
 
а)«Руське право»; 
б)«Правда Ярославичів»; 
в)«Руська Правда»; 
г) «Устав землений». 
 
   6. Софійський собор у Києві було побудовано у: 

  
а) 1113 р. 
б) 1097 р. 
в) 1037 р. 
г) 1223 р. 
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7. Чим є  наведені нижче положення у сукупності? 
 
*  прагнення окремих князівств до самостійності; 
* велика територія держави та етнічна неоднорідність населення; 
* відсутність сталого порядку успадкування князівської влади; 
* занепад торгівельного шляху «з варяг у греки»; 

            * зростання великого феодального землеволодіння; 
            * посилення нападів степових кочівників (печенігів, половців, татар). 
 
8. Київ було захоплено монголами у : 
 
   а)  1240р. 
 б)   1223р. 
 в)   1237р. 
   г)   1242 р. 
 
9. Народні збори в Київській Русі називалися: 

          
а) рада;                
б) скупщина;      
в) парламент; 
г) віче;               
д) сейм. 
 
10. До основних верств феодально залежного населення Київської Русі належали: 

 
а) закупи;          в) кріпаки;       д) бояри;           ж) рядовичі; 
б) челядь;          г) смерди;        є) холопи. 
 
11. Перша літописна згадка назви «Україна» щодо земель Південної Київщини та 

Переяславщини датується: 
 
а) 1187 роком; 
б) 882 роком; 
в) 1237 роком; 
г) 1556 роком. 
 
12. У 1253 р. Данило Галицький отримав титул: 
 
а) князя; 
б) імператора; 
в) великого князя; 
г) короля; 
д) царя. 
 
13. Обєднав Галичину та Волинь в єдину Галицько – Волинську державу: 
 
а) Ярослав Осмомисл;           в) Володимир Мономах; 
б) Данило Галицький;           г) Роман Мстиславович. 
 
14. Символом Галицько-Волинської держави був : 
  
а) золотий тризуб;         в) золотий лев на блакитному полі;    д) серп та молот; 
б) Архангел Михаїл;     г) козак з мушкетом;                             є) двоголовий орел. 
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15. Давньоруський живописець чернець Києво – Печерського монастиря: 
 
а) Іларіон;                             в) Нестор;                     д) Агапіт. 
б) Феодосій Печерський;    г) Аліпій Печерський; 
 
16. Ченця Києво – Печерського монастиря, автора найвідомішого давньоруського 

літопису звали: 
 
а) Іларіон;                            в) Нестор;                      д) Агапіт. 
б) Феодосій Печерський;   г) Аліпій Печерський;  
 
17. У «Слові о полку Ігоревім» розповідається про: 
 
а) битву руських князів з монголами на р. Калці у 1223 р.;     
б) похід Новгород – Сіверського князя проти половців у 1185 р. 
в) оборону Києва від монголів у 1240 р.;                                    
г) битву Київського князя  з печенігами у 1036 р. 
 
18. Зображення або візерунок, виконані з кольорових камінців, смальти, 

керамічних плиток називається: 
 
а) мозаїка;     в) фреска; 
б) вітраж;      г) емаль. 
 
19. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 

 
а) правління князя Данила Галицького;  
б)  правління княгині Ольги; 
в) правління князя Володимира Великого; 
г) правління князя Романа Мстиславовича; 
д) правління князя Олега; 
є) правління князя Ярослава Мудрого; 
ж) правління князя Святослава Ігоревича. 
з)  правління князя Володимира Мономаха 
і)  правління князя Ігоря. 

 
20. Встановіть відповідність: 
  

Князь Подія 
а) Володимир Мономах а) хрещення Русі; 
б) Данило Галицький б) вбивство Аскольда та захоплення Києва; 
в) Олег в) невдалий похід проти Візантії, під час 

якого було знищено флот русичів; 
г) Ярослав Мудрий г) заснування міста Львова; 
д) Ольга д) переможні походи проти половців у 1103, 

1107, 1111 рр. 
є) Святослав є) заснування першої на Русі бібліотеки; 
ж) Ігор ж) війна на Балканах; 
з) Володимир Великий з) посольство до германського імператора 

Оттона з проханням направити до Києва 
єпископів та священників. 
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Варіант ІІ 
 

1. Прибічники норманської концепції походження Київської Русі стверджують, 
що вирішальна роль у створенні Давньоруської держави належить: 

 
а) словянам; 
б) хозарам; 
в) варягам; 
г) скіфам. 

 
2. Держава Київська Русь утворилася у: 

 
а) ХІ ст. 
б) ІХ ст. 
в) V ст. 
г) ХІІІ ст. 
 
3. Княгиня Ольга провела реформи, суть і зміст яких полягали у: 

 
а) передачі удільних князівств, з під влади племінних вождів та князів, в управління 

своїм синам, великокнязівським посадникам та наближеним боярам; 
б) ліквідації «племінних» військових обєднань і злитті військової системи з системою 

феодального землеволодіння; 
в) регламентації повинностей залежного населення; 
г) унормуванні процесу збирання данини; 
д) спробі модернізувати язичництво; 
є) запровадженні зведення законів усного звичаєвого права «Устава земленого»; 
ж) створенні осередків центральної князівської влади на місцях – «становищ» і 

«погостів».   
 
4. Остання спроба обєднати  Київську Русь та відновити її колишню велич і 

могутність належить князю: 
 
а) Володимиру Великому; 
б) Володимиру Мономаху; 
в) Данилу Галицькому; 
г) Ізяславу Ярославовичу. 
 
5. Створення першого писаного зведення  законів Київської Русі повязано з імям 

князя: 
 

а) Володимира Великого; 
б) Володимира Мономаха; 
в) Олега; 
г) Ярослава Мудрого. 
 
6. Роком хрещення Русі вважається: 

 
а) 988 р. 
б) 860 р. 
в) 957 р. 
г) 946 р. 
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7. Яка подія в історії Давньоруської держави: 
 
 сприяла остаточному розкладу родового ладу й формуванню та зміцненню 

нових феодальних відносин у східних словян; 
 створила підґрунтя для створення централізованої самодержавної країни; 
 сприяла зростанню міжнародного авторитету держави; 
 вплинула на поступову докорінну зміну світобачення та світосприйняття 

населення; 
 заклала якісно нові підвалини в культурній сфері, сприяла розвитку писемності, 

літератури, архітектури та мистецтва. 
 

8. Бій руських князів з монголо-татарами на річці Калці відбувся у:  
  
   а)  грудні 1240р. 
 б)  травні 1223р. 
 в)  березні 1238р. 
   г) вересні 1241 р. 
 
9. Спадкове володіння, що могло вільно відчужуватися, у Київській Русі мало 

назву: 
             

а) маєток; 
б) фільварок; 
в) домен; 
г) вотчина. 

           
10. Правитель Київської Русі мав титул: 

 
а) князя; 
б) імператора; 
в) великого князя; 
г) короля; 
д) царя. 
 

11. Галицько – Волинське князівство було утворено у: 
 
а) 1097 р. 
б) 1199 р. 
в) 1238 р. 
г) 980 р. 
 

12. Данило Галицький розбив тевтонських лицарів під Дорогочином у: 
 
а) 1238 р. 
б) 1253 р. 
в) 1245 р. 
г) 1254 р. 
 

13. Відновив єдність Галицько – Волинської держави, яка після смерті князя 
Данила Галицького була розділена між його 3 синами, князь: 

 
а) Юрій І;                     в) Андрій; 
б) Юрій ІІ Болеслав;   г) Лев ІІ. 
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14. На честь свого сина Данило Галицький заснував місто:  
 
а) Луцьк;             в) Львів;               г) Шварнопіль. 
б) Володимир;    д) Мстиславль; 
 
15. Автором літературного твору «Повчання дітям» є князь : 
 
а) Володимир Мономах;       в) Ярослав Мудрий; 
б) Володимир Великий;        г) Данило Галицький. 
 
16. Відомим давньоруським лікарем був: 
 
а) Іларіон;                            в) Нестор;                     д) Агапіт. 
б) Феодосій Печерський;   г) Аліпій Печерський; 
 
17. Найвідоміший давньоруський літопис, автором якого вважають ченця Києво – 

Печерського монастиря: 
 
а) «Повість минулих літ»;                   в) «Літопис Самовидця»; 
б) «Києво – Печерський патерик»;     г) «Ізборник». 
 
18. Розпис по мокрому тиньку (рос. штукатурке) називається: 
 
а) мозаїка;     в) фреска; 
б) вітраж;      г) емаль. 
 
 19. Встановіть відповідність: 
 

Князі 
 

Роки князювання: 

а) Ольга а) 1113 – 1125 
б) Володимир Великий б)  980 - 1015 
в) Роман Мстиславович в) 964 - 972 
г) Ігор  г) 1019 – 1054 
д) Ярослав Мудрий д) 945 – 964 
є) Святослав Ігоревич є) 882 – 912 
ж) Володимир Мономах ж) 912 – 945 
з) Данило Галицький з) 1199 - 1205 
і) Олег і) 1238 - 1264 

 
20. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 
 
а) захоплення монголами Києва; 
б) хрещення Русі; 
в) Любецький зїзд князів; 
г) будівництво Софіївського собору; 
д) перша писемна згадка назви «Україна»; 
є) битва на річці Калка; 
ж) утворення Галицько – Волинського князівства; 
з) вбивство Аскольда варягами; 
і) перемога військ Данила Галицького над німецькими лицарями під Дорогочином. 
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Тема ІІ. Литовсько – польська експансія на українські землі. Феномен українського 
козацтва (ХІV – 1 пол. ХVІІ ст.) 

 
 

Варіант І 
 

1. Захопив Чернігово-Сіверщину, остаточно приєднав до Литовської держави 
Київщину, Поділля і Переяславщину та підпорядкував собі Берестейський, 
Володимирський, Луцький уділи  литовський князь: 
 

а) Міндовг; 
б) Гедимін; 
г) Ольгерд; 
д) Вітовт. 
 
2. Кревську унію між Литвою і Польщею було укладено в:  
 
а) 1385 р. 
б) 1413 р. 
в) 1569 р. 
г) 1596 р. 
 
3. Князь Ольгерд переміг монголо – татар у битві на р. Сині Води у: 
 
а) 1410 р. 
б) 1238 р. 
в) 1362 р. 
г) 1399 р. 
 
4. Об’єднання Польщі та Великого князівства Литовського в єдину федеративну 

державу – Річ Посполиту відбулося у наслідок укладення: 
 
а) Кревської унії; 
б) Берестейської унії; 
в) Городельської унії; 
г) Люблінської унії. 
 
5. Литовські феодали – католики, на противагу православним, отримали право 

повністю розпоряджатися своїми земельними володіннями, обіймати державні посади 
після укладення: 

 
а) Кревської унії; 
б) Берестейської унії; 
в) Городельської унії; 
г) Люблінської унії. 
 
6. Галичину остаточно було приєднано до Польського королівства у: 

 
а) 1569 р. 
б) 1529 р. 
в) 1449 р. 
г) 1387 р. 
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7. Магдебурзьке право це: 
 
а) кодекс середньовічного права Великого князівства Литовського; 
б) система правових норм, що встановлювала залежність селянина від феодала; 
в) збірка німецького звичаєвого права; 
д) середньовічне міське право, за яким міста звільнялися від управління великих  
     землевласників та отримували можливість самоврядування.   
 
8. Релігійні та культурно – просвітницькі організації українських міщан, що 

виникли при церковних парафіях в Україні в 15 – 17 ст. мали назву: 
 
а) братства;    в) секти; 
б) цехи;    г) церковно – парафіяльні школи. 
 
9. Перша в Україні друкована книжка, що була видана І. Федоровим у 1572 р. мала 

назву: 
 
а) «Острозька Біблія; 
б) «Пересопницьке Євангеліє»; 
в) «Апостол»; 
г) «Буквар». 

 
10. Першу Запорозьку Січ у 50 – ті рр. ХVІ ст. було засновано гетьманом: 
 
а) Петром Сагайдачним; 
б) Дмитром Байдою - Вишневецьким ; 
в) Самійлом Кішкою; 
г) Криштофом Косинським. 
 
11. Реєстрове козацьке військо було створено за наказом короля Сигізмунда ІІ 

Августа у: 
 

а) 1556 р. 
б) 1410 р. 
в) 1572 р. 
г) 1648 р. 

 
12. Невдовзі після створення Київського братства до його складу вступив: 
 
а) митрополит Київський з усіма єпископами та чернецтвом; 
б) гетьман П. Сагайдачний з усім Кошем Запорозьким; 
в) князь К. Острозький з усією православною шляхтою. 
 
13. «Ординація Війська Запорозького реєстрового» містила такі положення: 

 
а) козакам надавалося право здійснювати морські походи; 
б)  козацький реєстр обмежувався до 6 тис.; 
в) козаки мали право селитися в 3 староствах: Черкаському, Чигиринському та  
    Корсунському; 
г) замість обраного гетьмана уряд направляв комісара; 
д) нереєстрові козаки переходили до стану посполитих; 
є) козацький реєстр збільшувався до 8 тис. осіб; 
ж) скасовувалося козацьке самоврядування; 
з) козакам надавалося право втручатися у релігійні справи в українських землях. 
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14. Орган самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, 
називався: 

 
а) сейм; 
б) дума; 
в) магістрат; 
г) міська рада. 
 
15. Найбільш поширений жанр в українській літературі 2 пол. ХVІ ст. це: 
 
а) полемічна література; 
б) літописання; 
в) поезія; 
г) ораторсько - проповідницька проза.  

 
16. Обєднане військо поляків, литовців, українців та білорусів завдало поразки 

Тевтонському ордену під Грюнвальдом у: 
 
а)  1363 р. 
б)  1399 р. 
в)  1410 р. 
г)   1413 р. 
 
17. Обєднання особисто вільних міських ремісників однієї спеціальності, які 

забезпечували своїм членам монополію заняття даним видом ремесла в місті та 
привілейоване становище на місцевому ринку мало назву: 

 
а) гільдія; 
б) цех; 
в) братство; 
г) корпорація. 
 
18. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 
 
а) Берестейська унія; 
б) битва на р. Сині Води; 
в) створення реєстрового козацького війська; 
г) Кревська унія; 
д) утворення Кримського ханства; 
є) Городельська унія; 
ж) видання третього Литовського статуту; 
з) остаточне приєднання Галичини до Польського королівства; 
і) Люблінська унія. 
 

19. Встановіть відповідність: 
 

Історичний діяч Подія 
а) Ягайло 
 

а) ліквідація південно – західних руських удільних 
князівств – Волинського, Новгород – Сіверського, 
Київського, Подільського, централізація управління у 
Великому князівстві Литовському;  

б) Вітовт б) заснування в Україні у 1576 р. вищого навчального 
закладу нового типу;  
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в) Гедимін в) поразка у битві під Пяткою; 
г) Петро Конашевич - 
Сагайдачний 

г) початок включення до складу Литовського 
князівства українських земель; 

д) Костянтин Острозький д) реформування козацького реєстрового війська; 
є) Самійло Кішка є) захоплення Варни (1606 р.), Кафи (1616 р.), участь у 

поході польського королевича Владислава на Москву, 
участь у битві під Хотином (1621 р.) 

ж) Криштоф Косинський ж) 25 років пробув у турецькому полоні, організував 
повстання невільників на турецькій галері поблизу 
Гевлева; 

з) Стефан Баторій з) Кревська унія. 
 
20. Встановіть відповідність: 
 

Подія  Дата 
а) Повстання під проводом М. Жмайла; а) 1637 – 1638 рр. 
б) Повстання під проводом І. Сулими; б) 1625 р. 
в) Повстання під проводом К. Косинського; в) 1635 р. 
г) Повстання під проводом П. Бута, Д. Гуні, Я. Остряниці; г) 1591 – 1593 рр. 
д) Повстання під проводом С. Наливайка; д) 1630 р. 
є) Повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила); є) 1594 – 1597 р. 

 
Варіант ІІ 

 
1. Після смерті Юрія ІІ Болеслава князем Галицько-Волинської держави був 

проголошений литовський князь: 
 
а) Гедимін;  
б) Ольгерд;  
в) Міндовг;  
г) Любарт. 
 
2. Люблінську унію між Королівством Польським та Великим князівством 

Литовським було укладено у: 
 
а) 1385 р. 
б) 1413 р. 
в) 1569 р. 
г) 1596 р. 
 
3.  «Ординацію Війська Запорозького реєстрового» було ухвалено сеймом у: 
 
а) 1591 р. 
б) 1625 р. 
в) 1638 р. 
г) 1593 р. 
 
4. Литовський князь одружувався з польською королевою і отримував титул 

польського короля, зобовязуючись покатоличити литовців та приєднати литовські й 
українські землі до Корони Польської за умовами: 

 
а) Кревської унії;    в) Городельської унії; 
б) Берестейської унії;    г) Люблінська унії. 
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5. Остаточно кріпосне право на українських землях у складі Речі Посполитої було 
законодавчо оформлено: 

 
а) першим Литовським статутом; 
б) «Уставою на волоки»; 
в)  Віленською унією; 
г) третім Литовським статутом; 
д) «Генріховими артикулами». 
 
6. Кримське ханство було утворено у : 

 
а) 1223 р. 
б) 1362 р. 
в) 1449 р. 
г) 1556 р. 

 
7. Багатогалузеве панське господарство, яке ґрунтувалося на праці кріпосних 

селян, називалося: 
 
а) латифундія; 
б) фільварок; 
в) вотчина; 
г) маєток. 

 
8. Запровадження Магдебурзького права в українських землях мало такі 

наслідки: 
 
а) закріпачення населення; 
б) поширення католицизму; 
в) встановлення виборної системи органів міського самоврядування та суду; 
г) закріплення прав та привілеїв магнатів та шляхти. 
 
9. Острозьку академію було засновано у: 

 
а) 1632 р. 
б) 1413 р. 
в) 1576 р. 
г) 1385 р. 

 
10. Найперша козацька січ виникла : 

 
а) у гирлі Дунаю; 
б) на р. Підпільна; 
в) на о. Базавлук;  
г) на  о. Хортиця. 
11. У 1621 р. очолив козацьке військо у битві з турками під Хотином гетьман: 

 
а) Петро Сагайдачний; 
б) Дмитро Байда - Вишневецький ; 
в) Самійло Кішка; 
г) Богдан Хмельницький. 
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12. Греко – католицька (уніатська) церква виникла у наслідок укладення: 
 
а) Городельської унії; 
б) Берестейської унії; 
в) Люблінської унії; 
г) Кревської унії. 

 
13. До панівної верхівки суспільства Речі Посполитої належав військово – 

службовий стан: 
 
а) дворяни; 
б) нобілітет; 
в) патриціат; 
г) шляхта. 

 
14.  Які українські землі відійшли до складу Московського князівства наприкінці 

XV ст.: 
 
а) Київщина і Переяславщина; 
б) Галичина і Волинь; 
в) Чернігово-Сіверщина; 
г) Поділля та Буковина. 
 
15. Український вчений – гуманіст, який у 1481 – 1482 рр. був ректором 

Болонського університету: 
 
а) Петро Могила; 
б) Павло Русин; 
в) Юрій Котермак (Дрогобич); 
г) Герасим Смотрицький.  
 
16. У 1578 році польський король Стефан Баторій видав наказ згідно з яким 

реєстрові козаки: 
 
а) були звільнені від податків; 
б) отримали право втручатися у релігійні справи в українських землях; 
в) одержували землю на правах рангового володіння; 
г) мали військово – адміністративну незалежність від місцевої влади; 
д) отримували судовий імунітет; 
є) одержали право на дипломатичні зносини з іноземними державами. 
 
17. Першим містом України, якому у 1339 р. було надане Магдебурзьке право, 

стало місто: 
а) Камянець – Подільський; 
б) Київ; 
в) Санок; 
г) Львів. 
18. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 

 
а) битва польсько – козацького війська з турецьким під Хотином; 
б) Грюнвальдська битва; 
в) «Ординація війська запорозького реєстрового»; 
г) видання першого Литовського статуту; 
д) початок козацько – селянського повстання під проводом С. Наливайка; 
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є) видання другого Литовського статуту; 
ж) початок козацько – селянського повстання під проводом К. Косинського; 
з) початок козацько – селянського повстання під проводом М. Жмайла; 
і) початок козацько – селянського повстання під проводом П. Бута, Д. Гуні та  
   Я. Остряниці. 

 
19. Встановіть відповідність: 
 
 

Історичний діяч Подія 
а) Ольгерд а) створення реєстрового козацтва; 
б) Вітовт б) видання в Україні першої друкованої 

книги; 
в) Дмитро Байда - Вишневецький в) зруйнування побудованої поляками 

фортеці Кодак на Дніпрі; 
г) Сигізмунд ІІ Август г) підписання з поляками Переяславської 

угоди 1630 р., згідно з якою збільшувався 
козацький реєстр. 

д) Іван Федорович (Федоров) д) вступ разом  з усім Кошем Запорозьким до 
Київського братства; 
 

є) Іван Сулима є) битва на р. Сині Води 
ж) Тарас Федорович (Трясило) ж) Городельська унія 
з) Петро Конашевич - Сагайдачний з) заснування на о. Мала Хортиця першої 

Запорозької Січі. 
 
20. Встановіть відповідність: 

 
 

Назва документу  Рік ухвалення 
а) третій Литовський статут; а) 1596 
б) Городельська унія; б) 1529 
в) перший Литовський статут; в) 1385 
г) Берестейська унія; г) 1413 
д) Кревська унія; д) 1566 
є) другий Литовський статут; є) 1588 
ж) Люблінська унія; ж) 1638 
з) «Ординація війська запорізького 
реєстрового» 

з) 1569 

 
 

 
Тема ІІІ.  Проблема української державності в козацько – гетьманську добу (2 пол. 

ХVІІ – ХVІІІ ст.) 
 

Варіант І 
 

1. У середині березня 1948 р. Б. Хмельницький уклав угоду про спільні воєнні дії з: 
 

а) Московським царством;        в) Шведським королівством; 
б) Османською імперією;          г) Кримським ханством. 
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2. Відповідно до умов Білоцерківського договору влада гетьмана поширювалася 
лише на воєводство: 

 
а) Київське;          в) Брацлавське;     д) Чернігівське. 
б) Подільське;      г) Волинське; 
 
3. Яка з причин призвела до поступок Богдана Хмельницького Речі Посполитій 

при укладенні Зборівської угоди: 
 
а) повний розгром козацького війська польською армією; 
б) зрада татарського хана; 
в) загибель відомих козацьких полковників С. Морозенка і К. Бурлія. 
 
4. У якій битві війська Богдана Хмельницького зазнали поразки (загинуло понад 

30 тисяч козаків): 
 
а) під Пилявцями; 
б) під Берестечком; 
в) під Корсунем; 
г) під Жовтими Водами. 
 
5. В останній рік свого життя Б. Хмельницький почав створювати антипольську 

коаліцію у складі: 
 
а)  України, Швеції, Семигороду, Бранденбургу, Молдавії, Волощини та Литви; 
б) України, Швеції, Семигороду, Бранденбургу; Молдавії, Волощини, Литви та  
     Московського царства; 
в) України, Туреччини, Семигороду, Бранденбургу; Молдавії, Волощини, Литви. 
 
6. Українська національна державність, створена у ході Української національної 

революції, мала форму: 
 
а) ранньофеодальної монархії; 
б) буржуазної республіки; 
в) козацької республіки; 
г) абсолютистської монархії 
 
7. Територія козацької держави поділялася на: 
 
а) губернії та повіти;     в) воєводства та староства; 
б) полки та сотні;     г) округи та райони. 

 
8. До генеральної старшини належали: 
 
а) отамани;     в) писар;            д) хорунжий;  ж) бунчужний; і) староста; 
б)  війти;         г) підскарбій;    є) осавули;      з) обозний;        к) суддя. 
 
9. Які зобов'язання брала перед Україною Росія за умовами українсько-

російського договору 1654 р.? 
 
а) військова допомога у війні з Річчю Посполитою; 
б) наділення українських селян землею; 
в) збереження територіальної цілісності України; 
г) фінансова підтримка. 
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10. 60 – 80 - ті рр. ХVІІ ст. увійшли в історію України під назвою: 
 
а) Розстріляне відродження; 
б) Козацький ренесанс; 
в) Руїна; 
г) Хмельниччина; 
д) Гайдамаччина. 
 
11. Керівниками Коліївщини були: 
 
а) запорожець Максим Залізняк і сотник Верлан; 
б) сотник надвірних козаків Іван Гонта; 
в) запорожець Максим Залізняк та сотник надвірних козаків Іван Гонта. 
 
12. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був: 
 
а) Кирило Розумовський; 
б) Кость Гордієнко;  
в) Петро Калнишевський; 
г) Іван Сірко. 
 
13. Царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні 

було видано у: 
 
а) 1775 р.; 
б) 1783 р.; 
в) 1796 р; 
г) 1781 р. 
 
14. Запорозьку Січ було остаточно ліквідовано у: 
 
а) 1775 р. 
б) 1783 р. 
в) 1708 р. 
г) 1812 р. 
 
15. Головним рішенням Корсунської Генеральної старшинської ради 1669 р. було: 
 
а) схвалення переходу Правобережної України під турецький протекторат; 
б) усунення від гетьманства Петра Дорошенка; 
в) обрання гетьманом Правобережної України Михайла Ханенка; 
г) визнання Правобережної України невідємною часткою Речі Посполитої. 
 
16. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 
 
а) підписання «Березневих статей»; 
б) початок Коліївщини на Правобережній Україні; 
в) підписання «Трактату про Вічний мир» між Росією та Польщею; 
г) розгром польського війська в битві під Батогом; 
д) підписання Андрусівського перемиря між Росією та Польщею; 
є) смерть Б. Хмельницького; 
ж) розгром московських військ під Конотопом військами гетьмана І. Виговського; 
з) початок української національної революції; 
і) завершення української національної революції; 



 20

17. Встановіть відповідність: 
 

Гетьман Роки гетьманування 
а) К. Розумовський а) 1665 - 1676 
б) І. Виговський б) 1687 - 1708 
в) П. Дорошенко в) 1657 - 1659 
г) І. Брюховецький г) 1672 - 1687 

д) І. Мазепа д) 1750 - 1764 
є) І. Самойлович є) 1663 - 1668 

 
18. Встановіть відповідність: 
 
 
 
 

19. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) Віленське перемиря а) 1656 р. 
б) «Трактат про вічний мир» б) 1660 р. 
в)Бахчисарайський мирний договір    в) 1672 р. 
г) Слободищенський трактат               г) 1654 р. 
д) Гадяцький договір д) 1681 р. 
є) Бучацький мирний договір є) 1667 р. 
ж) Андрусівське перемиря; ж) 1686 р. 
з) Березневі статті з) 1658 р. 

 
20. Встановіть відповідність: 
 

Історичний діяч Подія 
а) Катерина ІІ а)створення «Бендерської конституції»; 
б) І. Мазепа б) розгром гетьманської столиці Батурина та 

руйнування Запорозької Січі; 
в) П. Орлик в) перехід на бік шведського короля КарлаХІІ; 
г) Петро І г) запровадження кріпацтва на Лівобережній 

та Слобідській Україні; 

Документ Зміст 
а)  Слободищенський трактат а) Поділля залишалося під владою Туреччини; 

Московія отримувала Лівобережну Україну, Київ, 
Запорожжя, Чернігово – Сіверщину; Північна 
Київщина, Волинь і Галичина відходили до Польщі; 
Брацлавщина та Південна Київщина ставали 
нейтральною незаселеною зоною між Польщею та 
Московією. 
 

б) «Трактат про Вічний мир» б) Туреччина отримувала Північну Київщину, 
Брацлавщину й Поділля, а Московія: Лівобережну 
Україну та Київ. Протягом 20 років територія між 
Бугом та Дніпром (Середня та Південна Київщина) 
мала залишатися незаселеними. 
 

в) Бахчисарайський мирний договір в) Україна знову поверталася під владу Речі 
Посполитої на правах автономії. Було усунено статтю 
про Велике князівство Руське; гетьман не тільки 
позбавлявся права зовнішньополітичних зносин, а й 
зобов'язувався надавати військову допомогу Польщі у 
війнах з іншими державами; польській шляхті і 
магнатам поверталися всі маєтності в Україні. 
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Варіант ІІ 
 
1. У 1650, 1652, 1653 рр. українське козацьке військо під проводом 

Б. Хмельницького та Т. Хмельницького здійснило походи проти союзника Польщі: 
 
а) Кримського ханства; 
б) Великого князівства Литовського; 
в) Молдавського князівства; 
г) Семиградського князівства.  
 
2. Відповідно до умов Зборівського мирного договору козацька територія 

охоплювала воєводства: 
 
а) Подільське, Брацлавське, Київське; 
б) Київське, Чернігівське, Брацлавське; 
в) Чернігівське, Подільське, Волинське. 
 
3. У 1648 р. почалася Українська національна революція, яка була викликана 

комплексом причин. Назвати ту з них, яка відрізняє події в Україні від селянських війн 
у Німеччині, Франції, Росії: 

 
а) феодальне гноблення; 
б) обмеження самостійності міст; 
в) поєднання національного, феодального і релігійного гноблення; 
г) підсилення централізованої королівської влади; 
д) зародження капіталістичних відносин. 
 
4. Столицею Української гетьманської держави за Б. Хмельницького стало місто: 
 
а) Київ;      в) Глухів; 
б) Батурин;     г) Чигирин. 

 
5. Назвати одну з умов Білоцерківського мирного договору : 
 
а) перехід населення України в католицьку віру; 
б) визнання влади гетьмана над Київським, Чернігівським та Брацлавським  
    воєводствами; 
в) визнання влади гетьмана над Київським воєводством; 
г) звільнення селян від кріпосницької залежності. 

 
6. За формою правління козацька держава, створена Б. Хмельницьким, була: 
 
а) становою монархією, спадковий володар якої – гетьман, а дорадчий орган влади – 

Рада козацької старшини; 
б) становою республікою, повновладним головою якої вважався виборний гетьман, а 

найвищим органом влади – загальнокозацькі збори; 
в) абсолютною монархією, вся влада в якій зосереджувалася у руках гетьмана, що 

передавав її у спадок. 
 
7. Козацька держава, створена Б. Хмельницьким, мала назву: 
 
а) Україна;     в) Військо Запорозьке; 
б) Малоросія;     г) Українська козацька республіка. 
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8. Головний орган влади в Українській гетьманській державі: 
 

а) сейм; 
б) Старшинська рада; 
в) Військова (Генеральна) рада; 
г) Земський собор. 
 
9. Березневі статті містили положення, що обмежували суверенітет України: 
 
а) у всіх містах розташовувалися російські військові гарнізони; 
б) збір податків з українського населення здійснювався під контролем росіян; 
в) гетьман призначався царем; 
г) заборонялися дипломатичні зносини з Варшавою та Стамбулом.  
 
10. Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та Московським царством 

юридично оформило: 
 
а) приєднання України до Московського царства; 
б) поділ України на пропольську  Правобережну та промосковську  Лівобережну; 
в) повернення всіх земель України, крім Чернігівщини та Запоріжжя, під владу 

польського короля. 
 

11. Однією із причин виникнення антикріпосницького руху на Правобережжі у 
середині ХVІІІ ст. стало: 

 
а) зменшення земельних наділів у селян; 
б) збільшення і розширення номенклатури податків; 
в) закінчення терміну звільнення (“слобод”) від “всіляких повинностей як замкових, 

орендних, так і громадських”. 
 
12. Запорозька Січ була остаточно зруйнована російською царицею Катериною II, 

тому що: 
а) імператриця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їхні кращі якості 

та були стійкими прихильниками української автономії; 
б) Січ перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й 

Османської імперії, але зберігала свій демократичний устрій, була опорним пунктом 
“бунтівників”; 

в) Січ була потенційною союзницею татар під час неминучих російсько-турецьких війн 
за вихід до Чорного моря. 

 
13.  Гетьманство в Україні було остаточно ліквідовано у: 
 
а) 1754 р.; 
б) 1765 р.; 
в) 1764 р.; 
г)  1774 р. 
14. Полтавська битва відбулася у: 
 
а) червні 1709 р. 
б) вересні 1659 р. 
в) серпні 1812 р. 
г) серпні 1654 р. 
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15. “Пакти й конституції законів і вольностей війська Запорозького”: 
 
а) діяли в Україні у 1710 – 1742 рр.; 
б) ніколи не діяли в Україні;  
в) діяли в Україні в 1710 – 1711 рр.  
 
16. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 
 
а) Чорна рада; 
б) підписання Гадяцької угоди; 
в) підписання Зборівської угоди; 
г) Переяславська рада; 
д) Полтавська битва; 
є) створення «Конституції Пилипа Орлика»; 
ж) битва під Жовтими водами  
з) ліквідація Запорозької Січі; 
і) підписання Віленського перемиря. 
 
17. Встановіть відповідність: 
 

Гетьман Роки гетьманування 
а) Ю. Хмельницький а) 1668-1672 
б) П. Тетеря  б) 1727-1734 
в) Б. Хмельницький в) 1657; 1659-1663; 1676-1681, 1685 
г) Д. Многогрішний г) 1708-1722 
д) Д. Апостол д) 1648-1657 
є) І. Скоропадський є) 1663-1665 

 
18. Встановіть відповідність: 
 

Документ Зміст 
а) Гадяцький 
договір 

       а) Згідно з ним Туреччина отримувала – Поділля, а Брацлавщина 
і Південна Київщина переходила під керівництво Дорошенка, але при 
протектораті Туреччини. До Польщі відходила  Галичина, Волинь та 
Північна Київщина. 

б)Бучацький 
мирний 
договір 

        б) Відповідно до його умов територія козацької України 
поділялася на три частини: Лівобережжя закріплювалося за Росією, 
Правобережжя – за Польщею, а Запорожжя потрапляло під спільне 
управління обох країн. 

в)Андрусівське 
перемиря; 

в) Україна, як формально незалежна держава під назвою Велике 
Князівство Руське, на рівних правах з Польщею та Литвою ставала 
третім членом федерації – Речі Посполитої. Територія князівства 
охоплювала Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства. 
Верховна влада належала гетьманові, який обирався довічно та 
затверджувався королем. Православні віруючі зрівнювалися в правах 
з католиками. 

Водночас, договір передбачав відновлення адміністративно-
територіального устрою, що існував до 1648 р.; повернення 
польським магнатам і шляхті маєтків в українських землях; 
відновлення повинностей українського селянства. Крім того, 
Українська держава позбавлялася права на міжнародні відносини. 
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19. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) битва під Берестечком                 а) 5-6 травня 1648 р. 
б) битва під Зборовом                      б) 23 червня 1652 р. 
в) битва на Жовтих Водах                в) 15 – 16 травня 1648 р. 
г) битва під Корсунем                      г) 11 – 14 вересня 1648 р. 
д) битва під Пилявцями                    д) 29 червня 1651 р. 
є) битва під Батогом     є) жовтень – грудень 1653 р. 
ж) Жванецька облога                        ж) 5 - 6 серпня 1649 р. 

 
20. Встановіть відповідність: 
 

Історичний діяч Подія 
а) К. Розумовський а) підписання Гадяцької угоди, розгром 

московського війська під Конотопом; 
б) І. Виговський б) передача Правобережної України під 

турецький протекторат; 
в) С. Палій в) повстання на Правобережній Україні 

у 1702 – 1704 р.; 
г) П. Дорошенко г) спроба добитися визнання спадковості 

гетьманства, яка закінчилася 
скасуванням гетьманства на Україні. 

 
 
Тема ІV.  Україна в нові часи: модернізація суспільно – економічних відносин  

(к. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) 
 
 

Варіант І 
 

1. На початку ХІХ ст. до складу Російської імперії входили такі регіони України: 
 
а) Лівобережна Україна; 
б) Галичина; 
в) Правобережна Україна; 
г) Слобідська Україна; 
д) Буковина; 
є) Закарпаття; 
ж) Південна Україна. 
 

2. Ознаками розвитку ринкових відносин в Україні у першій пол. ХІХ ст. були: 
 
а) посилення експлуатації селян; 
б) зростання кількості ярмарків в Україні; 
в) переведення селян на грошовий оброк; 
г) застосування поміщиками «урочної» системи виконання панщини; 
д) зростання кількості заможних селян та купців, що володіли власними промисловими 

підприємствами з найманими робітниками; 
є) зростання заборгованості поміщиків державі; 
ж) розширення площі орендованих земель. 
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3. Початок промислового перевороту в українських землях, що належали 
Російській імперії припадає на: 

 
а) 30 – ті рр. ХІХ ст. 
б) 60 – ті рр. ХІХ ст. 
в) 60 – ті рр. ХVІІІ ст. 
г) 30 – ті рр. ХХ ст. 
 
4. Суспільний лад, що ґрунтується на приватній власності та використанні 

буржуазією найманої праці робітників, має назву: 
 

а) комунізм; 
б) соціалізм; 
в) феодалізм; 
г) капіталізм. 
 
5. Кирило – Мефодіївське товариство (братство) діяло у: 
 
а) 1846 – 1847 рр. 
б) 1830 – 1831 рр. 
в) 1821 – 1825 рр. 
г) 1833 – 1837 рр. 
 
6. До повалення самодержавства, скасування кріпосного права, встановлення 

демократичних порядків, шляхом воєнного державного перевороту прагли: 
 
а) масони; 
б) хлопомани; 
в) кирило – мефодіївці; 
г) декабристи. 
 
7. Авторами національного українського гімну «Ще не вмерла Україна» були: 
 
а) Т. Шевченко та М. Лисенко; 
б) І. Франко та С. Гулак – Артемовський; 
в) П. Чубинський та М. Вербицький; 
г) П. Тичина та Л. Ревуцький. 
 
8. Кріпосне право на території України, що входила до складу Російської імперії, 

було ліквідовано у : 
 
а) 1783 р. 
б) 1861 р. 
в) 1848 р. 
г) 1648 р. 
 
9. Перший в Російській імперії український часопис мав назву:  
 
а) «Громада»; 
б) «Русалка Дністровая»; 
в) «Основа»; 
г) «Київський телеграф». 
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10. До напівлегального демократичного просвітительського та літературного 
гуртка «Руська трійця» належали: 

 
а) Т. Шевченко;                г) М. Костомаров; 
б) І. Котляревський;         д) І. Вагилевич; 
в) М. Шашкевич;              є) Я. Головацький. 
 
11. У 1848 р. у Львові було створено першу українську політичну організацію: 
 
а) Українську Центральну Раду; 
б) Головну руську раду; 
в) Верховну раду; 
г) Військову раду.  
 
12. У 1890 р. у Львові було утворено першу українську політичну партію: 

 
а) Русько – українську радикальну партію (РУРП); 
б) Комуністичну партію (більшовиків) України (КП(б)У); 
в) Організацію українських націоналістів; 
г) Українську партію соціалістів – революціонерів. 
 
13. Аграрна реформа П. Столипіна передбачала: 

 
а) знищення общинного землекористування і перетворення селян на індивідуальних 

власників землі  фермерів; 
б) звільнення селян з кріпацтва; 
в) ліквідацію аграрної перенаселеності європейської частини країни шляхом 

переселення селян у східні райони Росії; 
г) вилучення надлишків землі у поміщиків та передача їх селянам за викуп. 
14. Здобутки українського національного руху під час революції 1905 – 1907 рр.: 

 
а) поява легальної української преси; 
б) проголошення національно – територіальної автономії; 
в) створення культурно – освітньої організації «Просвіта»; 
г) діяльність української фракції «Української думської громади» в першій та другій 

Думі; 
д) створення громадсько - політичної організації  Української Центральної Ради. 

  
15. Одним з найважливіших театрів воєнних дій у Першій світовій війні була 

територія України, а саме: 
 
а) Слобожанщина, Лівобережжя та Крим; 
б) Східна Галичина, Закарпаття, Північна Буковина, Західна Волинь; 
в) Донбас, Крим, Поділля та Київщина. 
 

16. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) засновано університет у Києві а) 1840 р. 
б) засновано університет у Львові б) 1805 р. 
в) видання «Енеїди» в) 1834 р. 
г) засновано університет у Харкові г) 1863 р. 
д) видання «Кобзаря» д) 1798 р. 
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є) Валуєвський циркуляр є) 1876 р. 
ж) Емський указ ж) 1825 р. 
з) повстання декабристів у Петербурзі з) 1784 р. 
 
17. Встановіть відповідність: 
 

Історичний діяч Реформа 
а) Олександр ІІ а) скасовано особисту залежність селян від пана, 

надано права обирати професію, одружуватися 
та переселятися без його згоди; запроваджено 
триденну панщину; сільським громадам надані 
права самоврядування;  

б) Марія – Терезія та Йосиф ІІ  б) запроваджено місцеве самоврядування – 
земства. Селяни разом з іншими станами: 
дворянством, духівництвом, міщанством, 
отримали право брати участь (хоча і досить 
обмежено) у земському самоуправлінні. 

 в) запроваджено суд присяжних і судову 
змагальність (прокуратура-адвокатура). 

 г) церкву підпорядковано державі; священики 
отримали статус держслужбовців; усі релігійні 
конфесії зрівняно в правах. 

 д) запроваджено загальну військову повинність, 
тривалість служби скорочувалася з 25  до 6-7 
років. Особам, які мали освіту, дозволялося 
проходити службу на правах добровольців 
терміном від 6 місяців до 4 років; 

 є) проголошено загальну середню освіту; 
шкільну освіту переведено на державний кошт; 
дозволено використовувати рідну мову в 
початковій школі; 

 ж) право вчитися у гімназіях і реальних 
училищах надавалося всім бажаючим незалежно 
від статі, стану і віросповідання; 

 з) селяни отримували особисту волю, землю за 
викуп і формальну незалежність від поміщиків. 
Але зберігалося поміщицьке і общинне 
(селянське) землеволодіння, державний і 
поміщицький контроль над селянами; 

 і) запроваджено міське самоврядування – міські 
думи і управи. 

 
18. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) селянське повстання під проводом 
Л. Кобилиці 

а) червень 1905 р. 

б) польське визвольне повстання на 
Правобережній Україні 

б) 1843 – 1844 рр. 

в) розгортання масового 
антикріпосницького руху «Київської 
козаччини» 

в) 1830 – 1831 рр. 

г) «Похід у Таврію за волею» г) 1855 р. 
д) повстання Чернігівського полку д) 1856 р. 
є) селянське повстання під проводом 
У. Кармалюка 

є) грудень 1825 р. – січень 1826 р. 

ж) повстання на панцернику 
«Потьомкін» 

ж) 1812 – 1835  рр. 
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19. Програмним документом першої на східноукраїнських землях української 
політичної партії, створеної у 1900 р., стала брошура М.Міхновського:  

 
а) «Ukraina irredenta»; 

         б) «Книга буття українського народу»;   
         в) «Історія Русів»; 
         г) «Самостійна Україна». 

 
20. Встановіть відповідність: 
 

Історичний діяч Подія 
а) П. Столипін а) керівництво Головною Руською 

радою; 
б) Олександр ІІ б) керівництво «Південним 

товариством»; 
в) М. Грушевський в) підписання Маніфесту, в якому 

проголошувалися громадянські свободи 
та декларувалося скликання російського 
парламенту – законодавчої Державної 
думи; 

г) Г. Яхимович, М. Куземський  г) ініціатор відкриття Харківського 
університету; 

д) Микола ІІ д) керівництво науковим товариством 
ім.. Т. Шевченка; 

є) П. Пестель є) видання Емського указу 
ж) В. Каразін ж) жорстоке переслідування опозиційного 

та українського руху; закриття «Просвіт», 
припинення видання українських газет, 
заборона вшанування памяті Т. Шевченка; 
створення націоналістичних російських 
організацій; 

 
Варіант ІІ 

 
1. На початку ХІХ ст. до складу Австрійської імперії входили такі регіони 

України: 
 
а) Лівобережна Україна; 
б) Галичина; 
в) Правобережна Україна; 
г) Слобідська Україна; 
д) Буковина; 
є) Закарпаття; 
ж) Південна Україна. 
 
2. Ознаками кризи поміщицьких господарств в Україні початку ХІХ ст. були: 
 
а) застосування техніки в землеробстві; 
б) брак кріпацької робочої сили; 
в) збільшення норм панщини; 
г) розширення панської оранки за рахунок селянських наділів; 
д) зростання заборгованості поміщиків державі; 
є) архаїчні системи обробітку землі. 
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3. Стрибок у розвитку продуктивних сил, повязаний з переходом від мануфактури 
до машинного виробництва, має назву: 

 
а) індустріалізація; 
б) науково – технічна революція; 
в) промисловий переворот; 
г) промислова модернізація. 
 
4. Велика держава, що складається з метрополії та підпорядкованих центральній 

владі держав, народів, які примусово інтегровані до єдиної системи політичних, 
економічних, соціальних та культурних взаємозвязків, має назву : 

 
а) федерація; 
б) імперія; 
в) конфедерація; 
г) королівство.  
 
 
5. Діяльність нелегального демократично – просвітительського та літературного 

гуртка «Руська трійця» припадає на: 
 
а) 1846 – 1847 рр. 
б) 1830 – 1831 рр. 
в) 1821 – 1825 рр. 
г) 1833 – 1837 рр. 
 
6. Ідеї створення демократичної федерації словянських народів, очолюваної 

Україною, на принципах рівності і суверенності; знищення царизму і скасування 
кріпосного права і станів; зрівняння у правах усіх словянських народів щодо їхньої 
національної мови, культури і освіти, побудови суспільства на засадах християнської 
моралі  відстоювали:  

 
а) масони; 
б) хлопомани; 
в) кирило – мефодіївці; 
г) декабристи. 
 
 
7. На початку ХІХ ст. значну роль у процесі формування історичної самосвідомості 

українського народу відіграли такі історичні праці: 
 

а) «Історія государства Російського» М. Карамзіна; 
б) «Історія Русів» анонімного автора; 
в) «Історія України - Русі» М. Грушевського; 
г) «Історія Малої Росії» Д. Бантиша – Каменського. 
 
8. Кріпосне право у Галичині та на Буковині було ліквідовано у : 
 
а) 1783 р. 
б) 1861 р. 
в) 1848 р. 
г) 1648 р. 
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9. Родоначальником української літератури вважають автора «Енеїди»: 
 
а) Г. Квітку - Основяненка; 
б) Т. Шевченка; 
в) П. Гулака – Артемовського; 
г) І. Котляревського. 
 
10. Членами Кирило – Мефодіївського товариства (братства) були: 
 
А) П. Гулак – Артемовський; 
Б) І. Вагилевич; 
В) Т. Шевченко; 
Г) П. Куліш; 
Д) М. Костомаров; 
Є) М. Шашкевич. 
 
11. Специфіка національного відродження в Західній Україні полягала в тому, що 

основними носіями української національної ідеї були переважно: 
 
а) представники інтелігенції; 
б) поміщики; 
в) духовенства; 
г) селяни. 
 
12. Першою політичною партією в Наддніпрянській Україні стала утворена в 

1900 р. у Харкові: 
 
а) Русько – українську радикальну партію (РУРП); 
б) Комуністичну партію (більшовиків) України (КП(б)У); 
в) Революційну українську партію (РУП); 
г) Українську партію соціалістів – революціонерів. 
 
13. Відомими діячами громадівського руху в Україні були: 
 
а) І. Франко; 
б) Т. Шевченко; 
в) В. Антонович; 
г) М. Драгоманов. 
 
14. Під час революції 1905 – 1907 рр. в Україні відбулися такі події: 
 
а) збройне повстання на панцернику «Потьомкін»; 
б) розстріл мирної демонстрації 9 січня 1905 р.; 
в) повстання на крейсері «Очаків»; 
г) виступ полку саперів на чолі з підпоручиком Б. Жаданівським. 
 
15. У Першій світовій війні українці:  
 
а) брали участь на боці Антанти; 
б) брали участь на боці Троїстого союзу; 
в) дотримувалися нейтралітету; 
г) брали участь на боці Антанти та Троїстого союзу. 
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16. Встановіть відповідність: 
 

Документ Зміст 
а) «Руська правда» П. Пестеля 
 

а) положення про створення демократичної 
федерації християнських слов'янських республік; 
знищення царизму і скасування кріпосного права 
та станів; утвердження в суспільстві демократич-
них прав і свобод для громадян;  досягнення 
рівності у правах на розвиток національної мови, 
культури та освіти всіма слов'янськими народами; 
поступове поширення християнського ладу на 
весь світ; месіанську роль українського народу; 

б) «Конституція» М. Муравйова 
 

б) положення про скасування самодержавства, 
проголошення Росії республікою; встановлення 
диктатури Тимчасового уряду; надання 
загального виборчого права для всіх чоловіків, 
які досягли 20 років; визнання Росії унітарною 
неподільною державою; заперечення  права на 
самовизначення для всіх неросійських народів 
імперії, окрім поляків; 

в) «Правила обєднаних словян» в) положення про встановлення конституційної 
монархії; запровадження майнового цензу для 
тих, хто обирає, і тих, кого обирають; поділ Росії 
на тринадцять федеративних штатів, два з яких – 
Чорноморський зі столицею в Києві та 
Український зі столицею в Харкові – 
територіально збігалися з колишньою 
Гетьманщиною та Слобідською Україною; 

г) «Книга буття українського народу» г) ідея визволення всіх слов'янських народів з-
під гніту самовладдя та утворення слов'янського 
федеративного союзу, до якого мали увійти 
Росія, Польща, Сербія, Далмація та інші 
держави; 

17. Встановіть відповідність: 

 
Подія Дата 

а) селянське повстання під проводом 
Л. Кобилиці 

а) червень 1905 р. 

б) польське визвольне повстання на 
Правобережній Україні 

б) 1843 – 1844 рр. 

в) розгортання масового 
антикріпосницького руху «Київської 
козаччини» 

в) 1830 – 1831 рр. 

г) «Похід у Таврію за волею» г) 1855 р. 
д) повстання Чернігівського полку д) 1856 р. 
є) селянське повстання під проводом 
У. Кармалюка 

є) грудень 1825 р. – січень 1826 р. 

ж) повстання на панцернику 
«Потьомкін» 

ж) 1812 – 1835  рр. 

 
18. Встановіть відповідність: 

 
Подія Дата 

а) столипінська аграрна реформа а) 1892 р. 
б) перша російська революція б) 1906-1911 рр. 
в) вихід друком альманаху «Русалка 
Дністрова» 

в) 1848-1849 рр. 

г) земська, судова та шкільна реформи г) 1864 р. 
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у Російській імперії 
д) виникнення таємного товариства 
«Братство тарасівців» 

д) 1914 р. 

є) створення в складі австро – 
угорської армії українського 
добровольчого Легіону січових 
стрільців (УСС) 

є) 1905-1907 рр. 

ж) революція в Австрійській  імперії ж) 1837 р. 
 

19. Вперше в історії українського національного руху було сформульовано та 
аргументовано тезу про необхідність політичної самостійності України у книзі 
Ю. Бачинського: 

 
а) «Ukraina irredenta»; 
б) «Книга буття українського народу»; 
в) «Історія Русів»; 
г) «Самостійна Україна». 

 
20. Встановіть відповідність: 
 

Історичний діяч Подія 
а) М. Міхновський, І.Липа, В. Шемет а) створення Русько-української 

радикальної партії; 
б) П. Шмідт б) створення багатотомної «Історії 

України – Русі»; 
в) К. Левицький в) заснування «Союзу визволення 

України»; 
г) І.Франко, М. Павлик г) заснування журналу «Основа»; 
д) М. Грушевський д) керівництво Головною Українською 

Радою; 
є) Д.Донцов, В.Дорошенко, А.Жук, О. 
Скоропис - Йолтуховський 

є) заснування «Братства тарасівців»; 

ж) Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, В. 
Білозерський 

ж) керівництво збройними виступами 
у Севастополі. 

 
 

Тема V.  Українська національно – демократична революція 1917 – 1920 рр. 
 

Варіант І 
 

1. Унаслідок перемоги Лютневої революції і повалення самодержавства в Росії 
утворилися дві конкуруючі владні структури: 
 

а) Тимчасовий уряд; 
б) Державна Дума; 
в) Ради робітничих і солдатських депутатів; 
д) Установчі збори. 

 
2. Головою Центральної Ради було обрано: 
 
а) В. Винниченка; 
б) С. Петлюру; 
в) М. Грушевського; 
г) Д. Дорошенка. 
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3. Згідно з ІV Універсалом Центральної Ради уряд УНР отримував назву: 
 
а) Рада Народних міністрів; 
б) Тимчасовий уряд;  
в) Генеральний Секретаріат; 
г) Державний Секретаріат. 
 
4. Виступав за союз з більшовиками, а першочерговим завданням вважав 

вирішення економічних проблем:  
 
а) М. Грушевський;              в) С. Петлюра;                       д) О. Андрієвський; 
б) А. Макаренко.                   г) В. Винниченко;                 є) Ф. Швець. 

 

5. Збройний виступ полку ім. П. Полуботка, який відбувся в Києві у липні 1917 р., 
мав на меті змусити Центральну Раду: 

 
а) поповнити її склад представниками національних меншин; 
б) націоналізувати промислові підприємства; 
в) проголосити самостійність України; 
г) підписати угоду про перемиря з країнами Четверного союзу; 
д) розвязати аграрне питання.  
 
6. Важливу роль у створенні Центральної Ради відіграли такі партії: 
 
а) РСДРП (б);          г) ТУП;        ж) УНП. 
б) РУП;                    д) УСДРП; 
в) УПСР;                 є) РУРП; 
7. Бій в якому на захист незалежності України стали 420 студентів, гімназистів та 

юнкерів відбувся 16 січня 1918 р. біля станції: 
 
а) Броди; 
б) Канів; 
в) Крути; 
г) Бахмач. 

 
8. П. Скоропадський був проголошений гетьманом України на: 
 
а) Всеукраїнському зїзді Рад; 
б) Всеукраїнському хліборобському зїзді; 
в) Українському Національному Конгресі; 
г) Всеукраїнському Військовому зїзді. 
 
9. Президентом УНР був обраний: 
 
а) С. Петлюра; 
б) В. Винниченко; 
в) Є. Коновалець; 
г) М. Грушевський. 
 
10. Проголошення ліквідації приватної власності на землю, відсутність визначених 

строків аграрного реформування, брак адміністративного апарату для його здійснення, 
хвиля арештів і нерозбірливе закриття утворених за попереднього режиму установ, 
заборона вживання російської мови і позбавлення політичних прав усієї інтелігенції, 
відсутність чіткої моделі державотворення  все це ознаки врядування: 
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а) Центральної Ради; 
б) гетьмана П. Скоропадського; 
в) Директорії. 
 
11. Налагоджено грошовий обіг, вдосконалено грошову систему, створено 

державний бюджет, відкрито кілька українських банків, поступово відновлено 
залізничний рух, створено 150 українських гімназій, відкрито 2 державних 
університети в Києві та Камянці – Подільському, засновано Державний український 
архів, Національну галерею мистецтв, Український історичний музей, Українську 
національну бібліотеку, Український театр драми та опери, Українську державну 
капелу, Державний симфонічний оркестр, Українську Академію Наук  всі ці 
досягнення були здійсненні за часів: 

 
а) Центральної Ради; 
б) гетьмана П. Скоропадського; 
в) Директорії. 

 

12. Уряд ЗУНР очолив: 
  
а) А. Волошин;                г) Є. Петрушевич; 
б) М. Грушевський;        д) Є. Коновалець; 
в) К. Левицький;             є) Д. Вітовський. 

 
13. Відмова від утворення Українського фронту, заборона козачим формуванням 

переходити через Україну з фронту на Дон, пропуск більшовицьких військ на 
Південний фронт, припинення роззброєння червоноармійців  усі ці положення 
містилися у:  

 
а) «Статуті вищого управління України»; 
б) «Грамоті до всього українського народу»; 
в) «Тимчасовій інструкції для Генерального секретаріату»; 
г) «Маніфесті РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної 

Ради». 
 
14.  До складу Директорії входили: 
 
а) М. Грушевський;               г) С. Петлюра;        ж) О. Андрієвський; 
б) Д. Дорошенко;                   д) Н. Махно;            з) А. Макаренко. 
в) В. Винниченко;                  є) Ф. Швець; 
 
15. Прийшовши до влади на початку 1919 р., радянсько – більшовицький уряд 

почав здійснювати в Україні політику, що отримала назву: 
 

а) нова економічна політика; 
б) політика «розвинутого соціалізму»; 
в) політика «воєнного комунізму»; 
г) «перебудова». 

 
16. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 
 

а) проголошення УНР; 
б) захоплення військами М. Муравйова Києва; 
в) утворення Центральної Ради; 
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г) проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському зїзді Рад у Харкові; 
д) ІІ Універсал Центральної Ради. 
є) «Тимчасова інструкція для Генерального секретаріату» 
 
17. Встановіть відповідність: 
 

Документ Дата ухвалення 
а) ІV Універсал 
 

а)  7 листопада 1917 р. 

б) І Універсал 
 

б) 3 грудня 1917 р. 

в) Конституція УНР в) 9 січня 1918 р. 
г) ІІ Універсал г) 10 червня 1917 
д) Тимчасова інструкція Генеральному 
секретаріатові Тимчасового уряду 

д) 29 квітня 1918 р. 

є) маніфест РНК до українського 
народу з ультимативними вимогами до 
Центральної Ради 

є) 3 липня 1917 р. 

ж) ІІІ Універсал ж) серпень 1917 р. 
 

18. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) проголошення Західноукраїнської 
Народної Республіки 

а) липень 1919 р. 

б) прийняття ІІІ Всеукраїнським 
зїздом рад першої Конституції УСРР 

б) 22 квітня 1920 р. 
 

в) початок радянсько – польської війни в) 12 жовтня 1920 р. 
г) підписання Варшавського договору 
між УНР та Польщею 

г) листопад 1920 р. 

д) підписання у Ризі угоди про 
перемиря про попередні умови миру 
між РСФРР та уРСР з одного боку та 
Польщею  з іншого 
 

д) листопад 1918 р. 

є) остаточний розгром армії Врангеля в 
Криму 

є) 25 квітня 1920 р. 

ж) окупація Криму та майже всього 
Лівобережжя, за винятком 
Чернігівщини, військами Денікіна. 

ж) 10 березня 1919 р. 

 
19.Встановіть відповідність: 

 
Історичний діяч Подія 

а) В. Вернадський а) створення у серпні 1919 р. Революційної 
повстанської армії України; 

б) Ю. Тютюнник, М. Омелянович - 
Павленко 

б) керівництво урядом Донецько – 
Криворізької радянської республіки; 

в) Н. Махно в) командування Добровольчою армією 
г) Артем (Ф. А. Сергєєв) г) створення та керівництво Українською 

Академією Наук (1918 – 1921 рр.) 
д) А. Денікін 
 

д) Перший зимовий похід 
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20. Згідно з умовами Варшавського договору: 
 

а) польський уряд визнавав незалежність УНР та Директорію УНР на чолі з С. 
Петлюрою як верховну владу в державі; 

б) польський уряд зобовязувався не укладати міжнародних угод, спрямованих проти 
України; 

в) українському населенню в Польщі, як і польському  в Україні гарантувалося 
національно – культурні права; 

г) до Польщі відійшли Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина, 
Підляшшя; 

д) Польща визнавала існування самостійної Радянської України; 
є) Польща та УНР мали здійснювати спільну боротьбу проти більшовиків. 

 
Варіант ІІ 

 
1. Українську Центральну Раду було створено: 
 
а) 27 лютого 1917 р. 
б) 8 березня 1917 р. 
в) 4 березня 1917 р. 
г) 29 квітня 1918 р. 

 

2. Уряд автономної України, утворений Центральною Радою, мав назву: 
 
а) Рада Народних міністрів; 
б) Тимчасовий уряд;  
в) Генеральний Секретаріат; 
г) Державний Секретаріат. 

 

3. На початку свого існування Центральна Рада обстоювала ідею: 
 
а) суверенітету України; 
б) національно – культурної автономії України; 
в) національно – територіальної автономії України. 
 
4. У ІІІ Універсалі Центральної Ради було проголошено: 
 
а) автономію України; 
б) незалежність України; 
в) утворення Української Народної Республіки, яка зберігала федеративний звязок з 

Російською республікою; 
г) що питання про автономію України буде вирішено на Всеросійських Установчих 

зборах. 
 

5.  Генеральний секретаріат мав стати органом Тимчасового уряду;  Центральна 
Рада позбавлялася законодавчих прав;  до складу Генерального секретаріату входили 
не 14, а лише 7 секретарів, до того ж 4 з них мали бути представниками меншин; 
українська територія звужувалась до 5 губерній (Київської, Волинської, Подільської, 
Полтавської, Чернігівської) відповідно до: 
 

а) «Статуту вищого управління України»; 
б) «Грамоти до всього українського народу»; 
в) «Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату»; 
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г) «Маніфесту РНК до українського народу з ультимативними вимогами до 
Центральної Ради». 
 

6. Уряд Західноукраїнської Народної республіки мав назву: 
 
а) Рада Народних міністрів; 
б) Тимчасовий уряд;  
в) Генеральний Секретаріат; 
г) Державний Секретаріат. 
 
7. Головою першого українського уряду, створеного у червні 1917 р.,  був: 
 
а) В. Винниченко; 
б) М. Грушевський; 
в) С. Петлюра; 
г) Д. Дорошенко.  

 
8. Головами Директорії у різний час були: 
 
а) М. Грушевський;             г) С. Петлюра;        ж) О. Андрієвський; 
б) Д. Дорошенко;                 д) Н. Махно;           з) А. Макаренко. 
в) В. Винниченко;                є) Ф. Швець; 
 
9. Залежність стабільності держави від австро-німецьких збройних формувань; 

відсутність численної дієздатної регулярної української національної армії; реставрація 
старих порядків та відродження архаїчних форм організації суспільного життя; 
посилення впливу на державну лінію російських консервативних кіл; вузька соціальна 
база; підкорення соціально-економічної політики інтересам панівних верств та 
окупаційної влади; наростання напруженості у суспільстві та формування 
організованої опозиції були основними причинами падіння: 

 
а) Центральної Ради; 
б) гетьмана П. Скоропадського; 
в) Директорії. 

 

10. Повернення поміщикам землі, обовязкове передавання селянами врожаю у 
розпорядження держави, збільшення тривалості робочого дня на промислових 
підприємствах до 12 годин, заборона страйків  усі ці заходи  здійснювалися за часів: 

 
а) Центральної Ради; 
б) гетьмана П. Скоропадського; 
в) Директорії. 
 
11. У лютому 1918 р. Центральна Рада звернулася з проханням «надати допомогу 

українському народові у важкій боротьбі за своє існування» до: 
 
а) Росії та Польщі; 
б) Великої Британії та Франції; 
в) Німеччини та Австро – Угорщини. 
г) США та Канади. 
 
12. Держава гетьмана П. Скоропадського мала назву: 
 
а) Українська народна республіка; 
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б) Українська Соціалістична Радянська республіка; 
в) Гетьманщина; 
г) Українська держава. 
 
13. Президентом ЗУНР був обраний: 
 
а) А. Волошин;                г) Є. Петрушевич; 
б) М. Грушевський;        д) Є. Коновалець; 
в) К. Левицький;             є) Д. Вітовський. 
 
14. Виступав за зближення з Антантою, а першочерговим завданням вважав 

зміцнення незалежності держави через посилення армії та адміністративних органів:  
 
а) М. Грушевський;              в) С. Петлюра;                      д) О. Андрієвський; 
б) А. Макаренко;                  г) В. Винниченко;                 є) Ф. Швець. 
 
15. Брестська мирна угода, підписана між Центральною Радою і країнами 

німецько – австрійського блоку, передбачала: 
 
а) спільні воєнні дії України, Німеччини та Австро – Угорщини проти країн Антанти; 
б) вихід України зі стану війни з країнами німецько – австрійського блоку; 
в) допомогу Німеччини і Австро – Угорщини Центральній Раді у відновленні контролю 

над усією територією України; 
г) взаємний обмін надлишками промислових та сільськогосподарських товарів; 
д) визнання РСФРР права українського народу на самовизначення; 
є) встановлення кордонів між УНР та Австро – Угорщиною.  
 
16. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 

 
а) підписання мирного договору між УНР та країнами німецького блоку; 
б) ухвалення Центральною Радою Конституції УНР; 
в) перемога Лютневої демократичної революції; 
г) проголошення незалежності УНР; 
д) проголошення автономії України; 
є) «Маніфесті РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної 

Ради». 
 
17. Встановіть відповідність: 
 

Документ Головна ідея 
а) І Універсал 
 

а)  проголошення незалежності УНР 

б) ІІ Універсал 
 

б) питання про автономію України 
буде вирішено на Всеросійських 
Установчих зборах 

в) ІІІ Універсал в) проголошено автономію України 
г) ІV Універсал г) проголошено утворення Української 

Народної Республіки, яка зберігала 
федеративний звязок з Російською 
республікою 
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18. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) Акт злуки УНР та ЗУНР  а) 26 січня 1918 р. 
б) проголошення встановлення 
радянської влади в Украні на 
Всеукраїнському зїзді Рад у Харкові 

б) 18 жовтня 1918 р. 
 

в) вступ до Києва радянських військ на 
чолі з М. Муравйовим 

в) 14 грудня 1918 р. 

г) створення у Львові Української 
Національної Ради 

г) 6 січня 1919 р. 

д) зречення гетьманом П. 
Скоропадським влади 
 

д) 22 січня 1919 р 

є) проголошення Української 
Соціалістичної Радянської Республіки 

є) 7 – 28 червня 1919 р. 

ж) Чортківська офензива ж) 12 грудня 1917 р. 
 

19. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 
 

а) проголошення злуки УНР та ЗУНР; 
б) створення Центральної Ради; 
в) проголошення П. Скоропадського Гетьманом України; 
г) підписання Варшавського договору; 
д) створення Української Національної Ради; 
є) встановлення влади Директорії. 
 
20. Згідно з умовами Ризького миру: 
 
а) польський уряд визнавав незалежність УНР та Директорію УНР на чолі з 

С. Петлюрою як верховну владу в державі; 
б) польський уряд зобовязувався не укладати міжнародних угод, спрямованих проти 

України; 
в) українському населенню в Польщі, як і польському  в Україні гарантувалося 

національно – культурні права; 
г) до Польщі відійшли Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина, 

Підляшшя; 
д) Польща визнавала існування самостійної Радянської України; 
є) Польща та УНР мали здійснювати спільну боротьбу проти більшовиків. 
 

Тема VІ.  Розвиток України в умовах утвердження тоталітарно –  
репресивної системи (1921 – 1939 рр.) 

 
Варіант І 

 
1. Союз Радянських Соціалістичних республік було утворено: 
 
а) у грудні 1921 р. 
б) у грудні 1922 р. 
в) у червні 1924 р. 
 
2. Перехід до нової економічної політики, було проголошено на Х зїзді РКП(б): 
 
а) у березні 1921 р. 
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б) у червні 1918 р. 
в) у квітні 1923 р. 
г) у грудні 1925 р. 

 

3. Курс на індустріалізацію було проголошено ХІV зїздом РКП(б): 
 
а) у лютому 1928 р. 
б) у грудні 1925 р. 
в) у квітні 1923 р. 
г) у січні   1932 р. 
 
4. СРСР утворили такі республіки: 
 
а) Російська СФРР; 
б) Молдавська СРР; 
в) Українська СРР; 
г) Азербайджанська СРР; 
д) Білоруська СРР; 
є) Закавказька СФРР. 
   
5. Нова економічна політика передбачала: 
 
а) запровадження продподатку; 
б) запровадження продрозкладки; 
в) залучення іноземного капіталу у формі концесій, змішаних акціонерних товариств; 
г) націоналізація промислових підприємств; 
д) запровадження безкоштовних комунальних послуг; 
є) запровадження загальної трудової повинності; 
ж) заборона приватної торгівлі, перехід до прямого товарообміну; 
з) карткова система, розподіл продуктів за класовою ознакою; 
і) вільна торгівля надлишками сільгосппродукції; 
к) оренда землі і використання найманої праці; 
л) продаж у приватні руки і передача в оренду дрібних і частини середніх підприємств; 
м) децентралізація управління промисловістю; 
н) сувора централізація управління промисловістю; 
о) розвиток трьох видів торгівлі: кооперативної, приватної, державної; 
п) «червоний терор» проти реальних і потенційних противників більшовизму. 
 
6. Формально за формою державного устрою СРСР був: 
 
а) імперією; 
б) федерацією; 
в) конфедерацією; 
г) унітарною державою. 
 
7. Рушійною силою українізації став Наркомат освіти України, яким у 20 – ті рр. 

керували: 
 
а) М. Хрущов;                   г) О. Шумський; 
б) М. Грушевський;          д) А. Макаренко; 
в) М. Скрипник;               є) Г. Гринько. 
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8. Звернувся до українських письменників із закликом виявити національну 
свідомість, самобутність, не копіювати культурні надбання інших народів, зокрема 
російського: 

 
а) В. Сосюра; 
б) П. Тичина; 
в) М. Хвильовий; 
г) О. Довженко. 

 
9. У роки перших пятирічок в Україні було збудовано: 

 
а)  Луганський паровозобудівний завод; 
б) Макіївський металургійний завод; 
в) «Запоріжсталь»; 
г) Харківський тракторний завод; 
д) «Азовсталь»; 
є) «Криворіжсталь»; 
ж) Краматорський машинобудівний завод. 

 
10. Беручи курс на колективізацію, сталінське керівництво прагнуло: 
 
а) повністю підпорядкувати сільське господарство державі; 
б) запровадити передові сільськогосподарські технології; 
в) отримати кошти для індустріалізації; 
г) ліквідувати дрібнотоварний селянський уклад, який, на думку більшовиків, був 

джерелом капіталізму на селі; 
д) підвищити життєвий рівень селян; 
є) захистити найбідніші верстви сільського населення від експлуатації куркулів, 

встановити на селі соціальну справедливість.  
 
11. Політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких 

засобів у процесі управління суспільством, з відсутністю політичного плюралізму й 
демократичних свобод, обмеження політичних прав усього населення має назву: 

 
а) тоталітаризм; 
б) авторитаризм; 
в) демократія; 
г) абсолютизм. 
 
12. До «неокласиків», письменників, що намагалися переосмислити класичну 

культурну спадщину та використовувати її канони у власній творчості, належали:  
 
а) В. Сосюра; 
б) М. Зеров; 
в) М. Рильський; 
г) М. Драй – Хмара; 
д) П. Тичина. 
 
13. Першим звуковим документальним фільмом, що був знятий в Україні у 1930 р. 

був фільм: 
а) «Земля»; 
б) «Арсенал»; 
в) «Сумка дипкурєра»; 
г) «Симфонія Донбасу». 
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14. Восени 1937 р. в урочищі Сандормох (Карелія) були розстріляні видатні 
представники української культури 20 – х поч. - 30 –х рр.: 

 
а) О. Довженко; 
б) Лесь Курбас; 
в) М. Куліш; 
г) П. Тичина; 
д) М. Зеров; 
є) М. Рильський; 
ж) В. Підмогильний. 
 
15. Форма державного устрою, яка базується на зверхності суверенітету (верховної 

влади), єдиної держави над адміністративно – територіальними одиницями, на які вона 
поділена: 

 
а) конфедерація; 
б) федерація; 
в) унітарна держава; 
г) автономія. 
 
 
16. Причини голоду 1921 – 1923 рр.:  
 
а) надмірний експорт хліба у звязку з потребами форсованої індустріалізації; 
б) заборона республіканському уряду перерозподіляти лишки продуктів з Лівобережжя 

та   Правобережжя на  користь півдня; 
в) продрозкладка та надмірний продподаток; 
г) катастрофічна посуха, яка різко загострила ситуацію з хлібом у південних районах 

України; 
д) зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва у наслідок колективізації; 
 
 
17. Автором проекту “автономізації” республік, який передбачав тільки 

національно - культурну автономію неросійських республік в межах РСФРР, був: 
 
а) В.Ленін; 
б) І.Сталін; 
в) Г.Петровський; 
г) Х.Раковський. 

 
 

18.Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) проголошення політики українізації; 
б) запровадження політики воєнного комунізму; 
в) постанова ЦВК та РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств і 

колгоспів і кооперації та зміцнення соціалістичної власності» (т. зв. Закон про «пять 
колосків»); 

г) проголошення НЕП; 
д) початок І пятирічки; 
є) перехід до політики суцільної колективізації; 
ж) прийняття першої Конституції СРСР. 
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19. Встановіть відповідність: 
 
а) стаття Сталіна «Рік 
великого перелому» 

            а) березень 1930 р. а) подвоєння рівня 
усуспільнення та завершення 
суцільної колективізації 
протягом року; 

б) стаття Сталіна 
«Запаморочення від 
успіхів» 

            б) вересень 1930 р. б) призупинення процесу 
колективізації, вихід селян з 
колгоспів; 
 

в) директивний лист 
ЦК ВКП (б)  «Про 
колективізацію» 

           в)  листопад 1929 в) проголошення курсу на 
форсування індустріалізації 

 
20. Встановіть відповідність: 

 
Особистість Подія 

а) М. Хвильовий а) створення театру «Березіль»; 
б) Д. Вертов б) зйомки кіно опер «Наталка 

Полтавка», «Запорожець за Дунаєм»; 
 

в) М. Самокиш в) проголошення гасла «Геть від 
Москви», що означало відмову від 
стилю та канонів російської 
літератури; 

г) Л. Курбас г) зйомки фільму «Симфонія 
Донбасу»; 

д) І. Кавалерідзе 
 

д) створення театру ім.. І. Франка; 

є) О. Довженко є) створення картин «Вїзд Б. 
Хмельницького до Києва», «Бій Богуна 
з польським магнатом Чернецьким»; 

ж) Г. Юра ж) зйомки фільмів «Звенигора», 
«Арсенал», «Земля». 

 
Варіант ІІ 

 
1. Відповідно до Ризької мирної угоди між Польщею, з одного боку, та РСФРР та 

УСРР, з другого, яку було укладено у 1921 році, польсько – український кордон 
проходив по річкам: 

 
а) Дністер та Прут; 
б) Дніпро та Ворскла; 
в) Сян та Тиса; 
г) Збруч та Горинь. 

 
2. Після І Світової війни українські землі опинилися у складі таких держав: 

 
а) Угорщина;               г) Австрія; 
б) СРСР;                       д) Чехословаччина; 
в) Румунія;                   є) Польща. 
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3. Наркомат зовнішніх справ УСРР було ліквідовано: 
а) у грудні 1922 р.; 
б) у лютому 1921 р.; 
в) у травні 1925 р.; 
г) у серпні 1923 р. 
 
4. Політика «воєнного комунізму» передбачала: 
 
а) запровадження продподатку; 
б) запровадження продрозкладки; 
в) залучення іноземного капіталу у формі концесій, змішаних акціонерних товариств; 
г) націоналізація промислових підприємств; 
д) запровадження безкоштовних комунальних послуг; 
є) запровадження загальної трудової повинності; 
ж) заборона приватної торгівлі, перехід до прямого товарообміну; 
з) карткова система, розподіл продуктів за класовою ознакою; 
і) вільна торгівля надлишками сільгосппродукції; 
к) оренда землі і використання найманої праці; 
л) продаж у приватні руки і передача в оренду дрібних і частини середніх підприємств; 
м) децентралізація управління промисловістю; 
н) сувора централізація управління промисловістю; 
о) розвиток трьох видів торгівлі: кооперативної, приватної, державної; 
п) «червоний терор» проти реальних і потенційних противників більшовизму. 
 
5. Причини згортання нової економічної політики: 
 
а) неефективність; 
б) незадоволення її наслідками робітничих та селянських мас; 
в) комуністична партія з самого початку розглядала неп як вимушену і тимчасову 

поступку капіталізму; 
г) несумісність її з політикою Сталіна, спрямованою на встановлення в країні 

тоталітарного режиму.  
 
6. У 1917 – 1920 рр. між радянськими республіками склався союз: 
 
а) воєнно – політичний; 
б) воєнно – господарський; 
в) дипломатичний; 
г) економічний.  
 
7. Політика українізації передбачала: 
 
а) висування українців на керівні посади; 
б) впровадження української мови в державні та культурні установи, пресу, навчальні 

заклади; 
в) заборону росіянам посідати керівні посади; 
г) розвиток національної за формою й радянської за змістом культури; 
д) створення відповідних умов для культурного розвитку національних меншин, які 

проживали в Україні; 
є) закриття в Україні всіх шкіл з російською мовою навчання. 
 
8. Переконував, що економіка України повинна становити єдиний 

народногосподарський комплекс, який може інтегруватися у світову економіку без 
посередництва Росії: 
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а) М. Волобуєв; 
б) М. Скрипник; 
в) Х. Раковський; 
г) М. Хрущов. 
 
9. В ході індустріалізації головні пріоритети надавалися: 
 
а) сільському господарству; 
б) важкій промисловості; 
г) легкій промисловості; 
д) індивідуальній праці; 
є) колективній праці; 
ж) економічному прискоренню; 
з) підвищенню життєвого рівня населення. 
 
10. Хлібозаготівлею в Україні у жовтні – листопаді 1932 р. керувала комісія на чолі 

з: 
а) М. Хрущовим; 
б) Л.Кагановичем; 
в) В. Молотовим; 
г) Й. Сталіним. 
 
11. Джерелами індустріалізації були: 
 
а) перекачування коштів із легкої та харчової у важку промисловість; 
б) податки з населення (для села «надподаток» — постійне зростання цін на промислові 

товари); 
в) внутрішні позики, спочатку добровільні, а згодом — «під контролем суспільних 

організацій».  
г) випуск паперових грошей, не забезпечених золотом; 
д) розширення продажу горілки;  
є)  збільшення вивозу за кордон нафти, лісу, хутра та хліба; 
ж) небаченого рівня експлуатація селянства та робітничого класу, інших верств 

населення, багатьох мільйонів в'язнів ГУЛАГу; 
з) грошові позики у західних держав. 
 
12. До літературної спілки пролетарських письменників «Гарт» належали: 
 
а) М. Зеров; 
б) О.Довженко; 
в) П. Тичина; 
г) М. Хвильовий; 
д) В. Сосюра; 
є) М. Рильський. 
 
13. Новий напрям монументального мистецтва ХХ ст. неовізантизм започаткував: 
 
а) І. Їжакевич; 
б) М. Самокиш; 
в) К. Малевич; 
г) М. Бойчук. 
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14. Широкомасштабні репресії наприкінці 20-х – на поч. 30- х рр. були 
започатковані: 

 
а) справою «Спілки визволення України»; 
б) справою «Українського національного центру»; 
в) справою «Українська військова організація»; 
г) «Шахтинською справою». 
 
15. Союзна держава, що складається з кількох держав або державних утворень, 

кожне з яких, поряд із загально федеральними, має власні законодавчі, виконавчі та 
судові органи: 

 
а) конфедерація; 
б) федерація; 
в) унітарна держава; 
г) автономія. 
 
16. Причини голодомору 1932 – 1933 рр.:  
 
а) надмірний експорт хліба у звязку з потребами форсованої індустріалізації; 
б) заборона республіканському уряду перерозподіляти лишки продуктів з Лівобережжя 

та   Правобережжя на  користь півдня; 
в) завищені норми хлібозаготівель; 
г) катастрофічна посуха, яка різко загострила ситуацію з хлібом у південних районах 

України; 
д) зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва у наслідок колективізації. 
 
17. Автором проекту створення СРСР як федерації рівноправних республік був: 
 
а) В.Ленін; 
б) І.Сталін; 
в) М. Хрущов; 
г) Х.Раковський. 
 
18. Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) «Шахтинська справа»; 
б) схвалення ХVІ партконференцією оптимального варіанту пятирічного  
     плану;  
в) запровадження нової економічної політики; 
г) опублікування в «Правді» статті Сталіна «Рік великого перелому»; 
д) проголошення курсу на індустріалізацію; 
є) рішення ХV зїзду ВКП(б) про поступове запровадження добровільної  
    кооперації на селі; 
ж)  створення СРСР. 
 
19. Встановіть відповідність: 

 
Подія Дата 

а) початок першої пятирічки  а) 1919 р. 
б) постанова „Про охорону 
соціалістичної власності” (так званий 
закон про п'ять колосків) 

б) 1933 рр. 
 

в) проголошення політики українізації  в) 1937 р. 
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г) прийняття третьої радянської 
Конституції України 

г) 1928 р. 

д) прийняття першої радянської 
Конституції України 
 

д) 1925 р. 

є) початок другої пятирічки є) 7 серпня 1932 р. 
ж) прийняття другої радянської 
Конституції України 

ж) 1923 рр. 

 
20. Встановіть відповідність: 
 

Особистість Подія 
а) О. Шумський, М. Хвильовий, 
М. Волобуєв 

а) здійснення політики українізації; 

б) Л. Каганович, В. Молотов, 
П. Постишев, С. Косіор, В. Чубар, 
Й. Сталін 

б) процес «Спілки визволення 
України»; 
 

в) О. Стаханов в) звинувачення в «націонал - 
ухильництві»; 

г) Г. Гринько, О.Шумський, 
М. Скрипник 

г) перевищення норми видобутку 
вугілля в 14,5 разів; 

д) С. Єфремов, В. Чеховський, 
А. Ніковський, Й. Гермайзе, 
М. Слабченко 

д) справа «Українського національного 
центру» 
 

є) М. Грушевський, М. Яворський, 
М. Шраг 

є) організація голодомору в Україні; 

 
Тема VІІ.  Україна в роки ІІ світової війни (1939 – 1945 рр.) 

 
Варіант І 

 
1. Уряд Чехословаччини офіційно надав автономію та визнав автономний уряд 

Карпатської України: 
 
а) у жовтні 1938 р. 
б) у червні 1941 р. 
в) у березні 1939 р. 
г) у вересні 1938 р.                   
 
2. Столицею Карпатської України було місто: 
 
а) Мукачеве; 
б) Ужгород; 
в) Хуст; 
г) Рахів.            
 
3. Пакт Молотова – Ріббентропа підписано: 
 
а) 30 вересня 1938 р. 
б) 23 серпня 1939 р. 
в) 22 червня 1941 р. 
г) 28 червня 1940 р.                   
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4. Велика Вітчизняна війна розпочалася: 
 
а) 30 вересня 1938 р. 
б) 22 червня 1941 р. 
в) 1 вересня 1939 р. 
г) 28 червня 1940 р.              

 
5. Гітлерівський план «бліцкригу» було остаточно зірвано після перемоги 

радянської армії : 
 
а) на Курській дузі; 
б) під Сталінградом; 
в) під Москвою; 
г) під Києвом.           
 
6. Начальником Українського штабу партизанського руху був: 
 
а) О. Федоров; 
б) С. Ковпак; 
в) Т. Строкач; 
г) О. Сабуров. 
 
7. Проголошення Акту відновлення Української держави відбулося: 

 
а) 17 вересня 1939 р. 
б) 22 липня 1942 р. 
в) 30 червня 1941 р. 
г) 8 вересня 1943 р.     
 
8. Датою створення Української повстанської армії вважається: 
 
а) 30 червня 1941 р. 
б) 15 липня 1940 р. 
в) 14 жовтня 1942 р 
г) 7 листопада 1943 р.      
 
9. Київ було звільнено : 
 
а) 6 листопада 1943 р. 
б) 25 жовтня 1942 р. 
в) 23 лютого 1944 р. 
г) 12 вересня 1941 р.         
 
10. м. Сталіно було звільнено від німецьких окупантів: 

 
а) 6 листопада 1943 р. 
б) 22 липня 1942 р. 
в) 28 жовтня 1944 р. 
г) 8 вересня 1943 р. 

                                         
 11.  Встановіть відповідність:  
а) Карпатська Січ   а) Т. Бульба - Боровець 
б) Поліська Січ       б) Р. Шухевич 

         в) УПА                     в) Д. Климпуш 
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12. Встановіть відповідність:  
 
а) Оборона Києва                  а)  жовтень 1941 – липень 1942 р. 
б) Оборона Одеси                 б) липень – вересень 1941 р.   
в) Оборона Севастополя       в) серпень – жовтень 1941 р.      
 
13. Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) визволення Києва; 
б) підписання пакту Молотова - Ріббентропа; 
в) закінчення Великої Вітчизняної війни; 
г) остаточне визволення України; 
д) створення Української повстанської Армії; 

         є) визволення Сталіно.               
 

14.  Розташуйте в хронологічному порядку: 
 

а) проголошення Акта відновлення Української держави; 
б) приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР; 
в) захоплення німцями Києва;  
г) повна окупація України;  
д) здобуття Закарпаттям автономії; 
є) битва під Москвою.      
 
15. Організацію Українських Націоналістів було засновано: 
 
а) у 1929 р. 
б) у 1939 р. 
в) у 1941 р. 
г) у 1940 р.                    
 
16. Відкрито виступив на захист євреїв у посланні «Не убий», звернувся з листом 

до Гітлера та особисто врятував близько 150 єврейських дітей та 15 рабинів: 
 
а) митрополит Й. Сліпий; 
б) канонік Г. Костельник; 
в) митрополит А. Шептицький; 
г) митрополит М. Борецький.               
 
17. Гітлерівський план “Ост” передбачав: 
 
а) надання Україні в майбутньому державної незалежності, сприяння її економічному і 

культурному розвиткові; 
б) перетворення України на органічну частину німецької держави, а українців – на її 

громадян, рівноправних з іншими народами; 
в) перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток рейху.  
           
18. Ідею створення формально самостійної, але фактично залежної від Німеччини 

держави обстоював: 
 
а) Г. Герінг; 
б) А. Розенберг; 
в) Г. Гіммлер; 
г) А. Гітлер. 
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19. Ідеологічним підґрунтям діяльності  ОУН - Б був: 
 
а) націонал – комунізм; 
б) анархізм; 
в) інтегральний націоналізм; 
г) лібералізм. 
 
20. Радикальну течію в ОУН очолював:  
 
а) С. Бандера; 
б) Я. Стецько; 
в) Є. Коновалець; 
г) А. Мельник. 
                                                                  

Варіант ІІ 
 

1. Президентом Карпатської України у березні 1939 р. було обрано: 
 
а) А. Бродія; 
б) К. Левицького; 
в) Є. Петрушевича; 
г) А. Волошина. 

 
2. Закарпаття було окуповане угорською армією: 
 
а) у березні 1939 р. 
б) у вересні 1939 р. 
в) у червні 1941 р.  
г) у жовтні 1938 р. 
 
3. Друга Світова війна почалася: 

 
а) 30 вересня 1938 р. 
б) 22 червня 1941 р. 
в) 1 вересня 1939 р. 
г) 28 червня 1940 р. 
 
4. Радянсько – німецький договір про дружбу і кордони було підписано: 
 
а) 28 вересня 1939 р. 
б) 23 серпня 1939 р. 
в) 30 вересня 1938 р. 
г) 28 червня 1940 р. 
 
5. Територію України було остаточно окуповано німецько - фашистськими 

військами: 
 
 
а) у жовтні 1941 р. 
б) у липні 1942 р. 
в) у вересні 1943 р. 
г) у вересні 1939 р 
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6. Український штаб партизанського руху було створено: 
 
а) влітку 1941 р.; 
б) восени 1939 р.; 
в) навесні 1943 р.; 
г) влітку 1942 р. 
 
7. Після проголошення Акту відновлення Української держави було обрано уряд 

на чолі з: 
 
а) С. Бандерою; 
б) Я. Стецьком; 
в) Є. Коновальцем; 
г) А. Мельником. 
 
8. Початок корінному перелому в ході Другої світової війни було покладено: 
 
а) Сталінградською битвою; 
б) Битвою на Курській дузі; 
в) Битвою під Москвою. 
 
9. Велика Вітчизняна війна закінчилася: 

 
а) 1 вересня 1944 р. 
б) 9 травня 1945 р. 
в) 2 вересня 1945 р. 
г) 28 жовтня 1944 р. 
 
10. Друга Світова війна закінчилася: 
 
а) 1 вересня 1944 р. 
б) 9 травня 1945 р. 
в) 2 вересня 1945 р.   
г) 22 червня 1941 р.                      
 
11. Встановіть відповідність:  
 

Регіон Дата приєднання до СРСР 
а) Північна Буковина  
та Південна Бессарабія               

а) листопад 1939 р. 

б) Галичина та Західна Волинь б) червень 1945   р.                          
в) Закарпаття                               в) серпень 1940 р. 

 
 
12. Встановіть відповідність:  

 
а) Буковина, Одеська та Ізмаїльська області,                
частина Вінницької та Миколаївської областей        а) Прифронтова зона; 
б) Галичина                                                                    б) Трансністрія; 
в) Чернігівська, Сумська,  
    Харківська області, Донбас, Крим                           в) Рейхскомісаріат «Україна»; 
г) Більша частина УРСР                                                д) Генерал – губернаторство. 
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13. Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) проголошення ОУН –Б у Львові “Української держави”; 
б) повне визволення території України від німецьких загарбників; 
в) приєднання до СРСР Північної Буковини; 
г) напад сталінського СРСР на Польщу; 
д) напад гітлерівської Німеччини на СРСР; 
є) підписання радянсько – німецького договору «Про дружбу і кордони». 
 
14. Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) Битва на Курській дузі; 
б) Захоплення німцями Києва;  
в) Остаточне визволення України; 
г) Битва під Москвою; 
д) Визволення м. Сталіно; 
є) Сталінградська битва.     
 
15. Співпраця населення завойованих держав з окупаційним режимом : 
 
а) антисемітизм; 
б) колабораціонізм; 
в) шкідництво; 
г) шовінізм. 
 
16. Розкол ОУН на ОУН – Б та ОУН – М відбувся: 
 
а) у 1929 р. 
б) у 1939 р. 
в) у 1941 р. 
г) у 1940 р.                                                                                                                                                            
 
17. Засновником ОУН був: 
 
а) А. Мельник; 
б) Я. Стецько; 
в) С. Бандера; 
г) Є. Коновалець.  
 
18. “Карпатський рейд” радянських партизанських загонів, під час якого були 

виведені з ладу нафтопромисли в Західній Україні, був здійснений: 
 
а) влітку 1942 р. під командуванням Я.Мельникова; 
б) восени 1942 р. під командуванням Д.Медведєва; 
в) влітку 1943 р. під командуванням С.Ковпака; 
г) взимку 1943 р. під командуванням О.Сабурова; 
 
19. У липні 1942 р. Гітлер переніс свій генеральний штаб із Растенбурга (Східна 

Прусія) в околиці: 
 
а) м. Вінниці; 
б) м. Рівного; 
в) м. Львова; 
г) м. Харкова. 
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20. Одним з головних ідеологів інтегрального націоналізму був: 
 
а) С. Петлюра; 
б) Р. Шухевич; 
в) Д. Донцов; 
г) Т. Бульба – Боровець. 
                                                                 

Тема VІІІ.  Соціально – економічний і політичний розвиток України у 1946 – 1991 рр. 
 

Варіант І 
 
1. Причини післявоєнного голоду в Україні: 
          

  а) посуха; 
  б) заборона присадибних ділянок та конфіскація реманенту; 
  в) надмірно високі і нереальні плани хлібозаготівель; 
   г)  великі обсяги експорту хліба і продуктів тваринництва за кордон. 

 
2. Наступником митрополита А. Шептицького став: 
 
а) Й. Сліпий; 
б) Г. Костельник; 
в) М. Мельник; 
г) М. Борецький.               

 
3. У травні 1945 р. уряди Радянського Союзу і Чехо - Словаччини підписали 

договір про передачу до складу СРСР: 
 
а) Закарпаття; 
б) Галичини; 
в) Бессарабії; 
г) Буковини. 
 
4. Політика контролю та репресій в царині культури в післявоєнний період отримала 

назву: 
 
а) «лисенківщина»; 
б) «беріївщина»; 
в) «ждановщина»; 
г) «сталінщина». 
 
5. В. Сосюру було звинувачено в українському буржуазному націоналізмі за його 

твір: 
  
 а)  «Червона зима»; 
 б)  «Любіть Україну»; 
 в)  «Мазепа»; 
 г)  «Україна в огні». 
 
6.  Культ особи Сталіна був розвінчаний М.Хрущовим на: 
 
а) XIX з’їзді КПРС у 1952 р.; 
б) XX з’їзді КПРС у 1956 р.; 
в) XXI з’їзді КПРС у 1957 р. 
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7. «Українську робітничо – селянську спілку» очолював: 
 
а) В. Чорновіл; 
б) Л. Лукяненко; 
в) І. Дзюба; 
г) В. Стус. 
 
8. Людей, що перебувають в моральнополітичній опозиції до існуючого державного 

(політичного) ладу, панівних у суспільстві ідей та цінностей, називають: 
 
а) дисидентами; 
б) космополітами; 
в) колабораціоністами; 
г) шовіністами. 
 
9.  У  50 рр. – 80 - ті рр. ХХ ст. посаду першого секретаря ЦК КП(б)У займали: 
 
а) М. Підгорний; 
б) М. Хрущов; 
в) Л. Каганович; 
г) В. Щербицький; 
д) П. Шелест; 
є) О. Кириченко. 
 
10. Учасниками дисидентського руху в Україні були переважно: 
 
а)  робітники; 
б) селяни; 
в) військові; 
г) представники творчої інтелігенції. 
 
11. Позитивно вплинули на розвиток сільського господарства в Україні такі заходи 

радянського уряду, здійснені у роки семирічки (1959-1965):  
 
а) заміна заготівель  сільськогосподарської продукції на закупівлі, при    
    зростанні закупівельних цін у сім разів; 
б) механізація та хімізація сільського господарства; 
в) реорганізація МТС у РТС; 
г)  обов’язковий викуп колгоспами техніки у МТС;  
д)  укрупнення колгоспів та радгоспів; 
є) списання заборгованості колгоспів перед державою; 
ж) реорганізація колгоспів у радгоспи; 
з) заборона    індивідуальної  сільськогосподарської діяльності в  риміській зоні; 
к)   вдосконалення   агротехніки:   відмова   від   парів   та   травопільної 
   системи землекористування, впровадження нових агрокультур, зокрема 
   кукурудзи; 
л) підвищення  заробітної платні колгоспників,  запровадження 
    авансування, а також підвищення розміру пенсій; 
м) зменшено розміри присадибного господарства. 
 
12. Державні органи управління, що будувалися на основі територіального принципу і 

керували дорученими їм галузями господарства у межах економіко – адміністративних 
районів були створені у 1957 р. і отримали назву: 
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а) радгоспи; 
б) трести; 
в) раднаргоспи; 
г) міністерства. 
 
13. Українську Гельсінську групу було засновано у: 
 
а) 1956 р. 
б) 1985 р. 
в) 1976 р. 
г) 1991 р. 
 
14. Характерними рисами політичної системи у 1965-1985 рр. були: 
        

           а)  утвердження культу особи Л.Брежнєва; 
          б)  постійно зростаючий диктат центру в ідеологічних питаннях; 
          в)  пом’якшення цензури; 
          г)  фактичне перетворення КПРС в державний орган; 
          д) підміна справжнього народовладдя формальним представництвом 
             трудівників у радах; 
         є) згортання гласності; 
          ж) демократичні вибори; 
           з)  багатопартійність; 
          і ) зростання масштабів бюрократичного апарату; 
          к) підвищення самостійності громадських організацій. 

 
15. Масова громадсько-політична організація, створена в Україні у 1989 р. для 

підтримки перебудови, називалася: 
 
а) Українське культурологічне товариство; 
б) Українська Гельсінська спілка; 
в) Народний рух України за перебудову; 
г) Народна спілка сприяння перебудові. 
 
16. Спроба державного перевороту в СРСР відбулася: 
 
а) 19 – 21 серпня 1991 р. 
б) 1 – 3 грудня 1991 р. 
в) 16 – 17 липня 1990 р. 
г)  18 – 24 квітня 1985 р. 
 
17.  Декларація  «Про державний суверенітет України» передбачала: 
        
а) проголошення повного економічного суверенітету республіки, натомність у 

розв’язанні питань внутрішньої та зовнішньої політикиУкраїна залишалася залежною від 
загальносоюзного центру; 

б) проголошення повного економічного суверенітету республіки, а також передання її 
державним органам функцій з керівництва внутрішньополітичним життям, питання 
зовнішньої політики залишались у компетенції загальносоюзних органів; 

в) проголошення нічим не обмеженого національно-демократичного суверенітету 
України, що на практиці означало право на самостійний внутрішньополітичний та 
економічний розвиток, рівноправність у зовнішньополітичних відносинах, верховенство 
Конституції та законів республіки на своїй території. 
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18.  Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) передача Криму до складу УРСР; 
б) призначення на посаду першого секретаря КПУ В. Щербицького; 
в) загибель командуючого УПА  Р. Шухевича; 
г) призначення на посаду першого секретаря КПУ Л. Мельникова; 
д) призначення на посаду першого секретаря КПУ П. Шелеста; 
є) призначення на посаду першого секретаря КПУ М. Підгорного; 
ж) призначення на посаду першого секретаря КПУ О. Кириченка. 
 
 
19.Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) Польща визнала входження до 
складу УРСР областей, що відійшли 
від Польщі у 1939 – 1940 рр. 

а) 1985 – 1991 рр. 

б) операція «Вісла» б) 1946 – 1947 рр. 
 

в) період хрущовської «відлиги» в) 1964 – 1985 рр. 
г) Скасування Берестейської унії та 
«возєднання» греко – католицької 
церкви з Російською православною 
церквою; 

г) квітень 1947 р. 

д) голод в Україні 
 

д) серпень 1945 р. 

є) період «перебудови» є) 1946 р. 
ж) період «застою» та кризи 
радянського суспільства 

ж) 1953 – 1964 рр. 

 
 
20. Встановіть відповідність: 
 

Особистість Подія 
а) М. Рильський, Ю. Яновський, 
В. Данькевич, О.Довженко 

а) участь у дисидентському русі 

б) Л. Кравчук б) у жовтні 1964 р. замінив М. Хрущова на 
посту генсека ЦК КПРС 
 

в) П. Шелест в) звинувачення в «ідеологічних помилках» 
та «українському буржуазному націоналізмі» 

г) Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч, 
В. Стус 

г) ініціатор політики «перебудови» 

д) Л. Брєжнєв 
 

д) домагався паритету в економічних 
відносинах УРСР  в межах союзної держави, 
врахування потреб України при 
економічному плануванні в СРСР, 
наголошував на необхідності національно – 
культурного, мовного розвитку українців 
 

є) М. Горбачов є) у 1990 р. очолив Верховну Раду УРСР 
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Варіант ІІ 
 

1. Відбудова в Україні мала такі особливості: 
 
а) участь у «плані Маршалла»;  
б) державне регулювання економіки мало рекомендаційний характер;  
г) спочатку стабілізація національної валюти, відбудова інфраструктури, розвиток 

сільського господарства та легкої промисловості, а потім реконструкція і технічне 
переозброєння важкої індустрії; 

д) першочергове відновлення роботи важкої промисловості – основи військово – 
промислового комплексу, економія та накопичення фінансів і ресурсів за рахунок сільського 
господарства, легкої промисловості та соціальної сфери; 

є) жорстка централізація, наявність єдиного загальносоюзного плану; 
ж) опора на внутрішні ресурси. 
 

2. Ініціативний комітет з обєднання Української греко – католицької церкви з 
Російською православною церквою очолив: 

 
а) митрополит Й. Сліпий; 
б) канонік Г. Костельник; 
в) митрополит А. Шептицький; 
г) митрополит М. Борецький.   
 
3. Назвати головного командира УПА, який продовжив боротьбу з радянськими 

військами після звільнення України від німецько – фашистських загарбників: 
 
а) Р.Шухевич; 
б) С.Бандера; 
в) Я.Стецько; 
г) А.Мельник. 
 
4. Завершальний етап процесу переселення українського населення з території 

Лемківщини, Посяння, Підляшшя, Холмщини отримав назву: 
 
а) операція «Барбаросса»; 
б) операція «Збруч»; 
в) операція «Вісла»; 
г) операція «Сян». 
 
5. Ідеологія байдужого ставлення до національних традицій та культури, визнання 

пріоритету загальнолюдських цінностей: 
 
а) шовінізм; 
б) гуманізм; 
в) націоналізм; 
г) космополітизм.  
 
6. Жорстоке позаправове переслідування інакомислення в галузі сільгоспнауки, 

гоніння на вчених генетиків, що здійснювалося в СРСР у післявоєнний період, 
отримало назву: 

 
а) «лисенківщина»;   в) «ждановщина»; 
б) «беріївщина»;    г) «сталінщина». 
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7. Під час десталінізації було здійснено такі заходи: 
 
а) знято всі памятники Сталіну, перейменовано названі на його честь вулиці, майдани, 

заводи, колгоспи; 
б) офіційно засуджено депортації селян у роки колективізації та мешканців Західної 

України; 
в) повернено на батьківщину татар, німців та представників інших етнічних груп, 

незаконно виселених з південних районів України; 
г) створено спеціальні комісії з реабілітації невинно репресованих; 
д) створено більше можливостей для вільного розвитку культури та творчості; 
є) створено умови для дотримання прав людини (свобода слова, мітингів, зборів); 
ж) розширено права союзних республік у різних сферах життя. 
 
8. У 40 - 50 рр. ХХ ст. посаду першого секретаря ЦК КП(б)У обіймали: 
 
а) С. Косіор; 
б) М. Хрущов; 
в) Л. Каганович; 
г) В. Щербицький; 
д) А. Мельников; 
є) О. Кириченко. 
 
9. Формування території України в межах сучасних кордонів завершилося у: 
 
а) 1939 р.; 
б) 1954 р. 
в) 1945 р. 
г) 1947 р. 
 
10. Закон «Про звязок школи з життям», прийнятий у 1958 р. передбачав: 
 
а) запровадження обовязкової середньої освіти; 
б) встановлення плати за навчання в старших класах; 
в) обовязкове вивчення мови нацменшин в місцях їхнього компактного проживання; 
г) право батьків відмовитись від вивчення їхніми дітьми української мови. 
 
11. Хрущовська політика десталінізації суспільно – політичного життя: 
 
а) привела до встановлення демократії в країні; 
б) зазнала  повного краху; 
в) носила суперечливий і незавершений характер. 
 
12. Негативно вплинули на розвиток сільського господарства в Україні такі заходи 

радянського уряду, здійснені у роки семирічки (1959-1965):  
  
а) заміна заготівель  сільськогосподарської продукції на закупівлі, при зростанні 

закупівельних цін у сім разів; 
б) механізація та хімізація сільського господарства; 

          в) реорганізація МТС у РТС; 
г)  обов’язковий викуп колгоспами техніки у МТС;  
д)  укрупнення колгоспів та радгоспів; 
є) списання заборгованості колгоспів перед державою; 
ж) заборона    індивідуальної сільськогосподарської діяльності в приміській зоні; 
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з) вдосконалення агротехніки: відмова від парів та травопільної системи 
землекористування, впровадження нових агрокультур, зокрема кукурудзи; 

і) підвищення заробітної платні колгоспників, запровадження авансування, а також 
підвищення розміру пенсій; 

к) зменшено розміри присадибного господарства. 
 
13. Основними формами діяльності дисидентів в Україні були:  
 
а) масові страйки; 
б) збройна партизанська боротьба; 
в) листи – протести до членів партійного і державного керівництва та інформування 

світової громадськості щодо порушення прав людини в УРСР; 
г) терористичні акти; 
д) розповсюдження книг, статей, брошур (самвидав); 
є) мирні демонстрації, мітинги. 
 
14. Основними причинами невдач реформ середини 60-х першої половини 

80-х років були: 
        
 а)  мілітаризація економіки; 
 б)  невтручання держави в економіку; 
  в)  командно-адміністративні методи керівництва;  
  г)  криза радгоспно-колгоспної системи; 
  д)  екстенсивні методи господарювання; 
  є)  жорстке планування народного господарства; 
  ж)  інтенсивні методи розвитку економіки; 
  з) матеріальне стимулювання трудівників; 

 
15. Вибух на Чорнобильській АЕС відбувся: 
 
а) 9 травня 1985 р.; 
б) 26 квітня 1986 р.; 
в) 1 травня 1987 р.; 
г) 28 червня 1988 р. 

 
16. Заходи з подолання системної кризи в СРСР, у тому числі в Україні, 

здійснені у  1985-1987 рр. партійно-державним керівництвом СРСР, мали характер: 
     
а) кардинальних всеохоплюючих реформ, спрямованих на демократизацію усіх сторін 

життя радянського суспільства; 
б) кардинальних всеохоплюючих реформ, метою яких був злам соціалістичної системи 

суспільних відносин і побудова в СРСР відкритого громадського суспільства т а вільно 
ринкової економіки; 

в) часткових, обмежених реформ, які передбачали лібералізацію економіки країни та 
піднесення життєвого рівня населення, проте не торкалися сфери суспільно-політичних 
відносин; 

г) повернення до сталінських методів управління державою, посилення її  репресивно-
каральних функцій, що мало сприяти подоланню кризових явищ  в економіці та прискореному 
будівництву капіталізму в СРСР. 

 
17. Стан політичного та соціально-економічного розвитку СРСР, а відтак УРСР, 

початку 80-х років прийнято характеризувати як системну кризу, що означає: 
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  а) кризовий стан економіки країни, неможливість її подальшого розвитку без докорінної 
зміни виробничих відносин; 

 б) кризу політичної надбудови, що спричинилася до змін партійно - державного 
керівництва СРСР упродовж декількох років; 

  в) відсутність соціальної рівності та загострення протиріч між соціальними верствами 
населення Радянського Союзу, у тому числі між партноменклатурою та трудівниками, між 
міськими жителями та селянами; 

 г) кризовий стан усіх ланок та сфер життя радянського суспільства, у тому числі 
економіки, політичної сфери, соціальних відносин. 

 
18. Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) ухвала Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України; 
б) створення Української Гельсінської групи; 
в) спроба державного перевороту в СРСР; 
г) операція «Вісла»; 
д) доповідь М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки»; 
є) вибух на Чорнобильській АЕС. 
 
19. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) Румунія офіційно визнала право 
УРСР на Північну Буковину, 
Хотинщину, Ізмаїльщину. 

а) 1950 р. 

б) Чехословаччина офіційно визнала 
факт входження Закарпаття до складу 
УРСР 

б) 5 березня 1953 р. 
 

в) смерть Й. Сталіна в) лютий 1947 р. 
г) Рішенням Пленуму ЦК КПРС М. 
Хрущова було усунено з посади 
Першого секретаря ЦК КПРС та 
Голови Ради Міністрів СРСР 

г) 1954 р. 

д) Крим було передано до складу 
УРСР  
 

д) 1959 р. 

є) утворення Української робітничо – 
селянської спілки  

є) жовтень 1964 р. 

ж) загибель Р. Шухевича ж) червень 1945 р. 
 
19. Встановіть відповідність: 

 
Особистість Подія 

а) П. Григоренко а) критика національної політики КПУ 
у книзі «Інтернаціоналізм чи 
русифікація?» 

б) Л. Лукяненко б) очолив Українську Гельсінську 
групу 

в) М. Руденко в) виступив на захист прав 
депортованих кримських татар; 

г) І. Дзюба г) у 1990 р. очолив парламентську 
опозицію «Народну Раду» у Верховній 
Раді УРСР; 
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д) О. Мороз 
 

д) за участь у Українській робітничо – 
селянській спілці отримав смертний 
вирок, який був замінений 15 – річним 
увязненням; 

є) І. Юхновський є) у 1990 р. очолив прокомуністичну 
більшість у Верховній Раді УРСР. 

 
 

                                                                                                                                                                      
Тема ІХ. Незалежна Україна: проблеми трансформації суспільства (1991 – 2008 рр.) 

 
 

Варіант І 
 

1. Всеукраїнський референдум, на якому більшість громадян висловилися за 
незалежність України, відбувся: 

 
а) 24 серпня 1991 р. 
б) 16 липня 1990 р. 
в) 28 червня 1996 р. 
г) 1 грудня 1991 р. 
 
2. Природно - ресурсний потенціал України характеризується недостатньою 

кількістю: 
а) марганцевих руд; 
б) залізних руд; 
в) нафти та природного газу; 
г) руд кольорових металів; 
д) фосфоритів та калійних солей; 
є) графіту, ртуті, брому та самородної сірки. 
 
3. Переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, 

що спричиняє знецінення їх, зростання цін на предмети першої потреби, зниження 
валютного курсу, реальної заробітної платні, має назву: 

   
а) інфляція;   
б) ревальвація; 
в) девальвація; 
г) дефолт. 
 
4. Дострокові вибори Верховної Ради і Президента України відбулися у: 
 
а) 2007 р. 
б) 1991 р. 
в) 1994 р. 
г) 1999 р. 
 
5. Діяльність Комуністичної партії в Україні була заборонена у: 
 
а) 1991 – 1993 рр. 
б) 1985 – 1991 рр. 
в) 1993 – 1998 рр. 
г) 1995 – 2001 рр. 
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6. У другому турі виборів 1999 р. брали участь кандидати у Президенти України:  
 
а) Л. Кравчук та Л.Кучма; 
б) Л.Кучма та П.Симоненко; 
в) В.Янукович та В.Ющенко. 

 
7. Парламентські вибори 2006 р. в Україні було проведено за: 
 
а) пропорційною виборчою системою; 
б) мажоритарною виборчою системою; 
в) мажоритарно-пропорційною виборчою системою. 
 
8. Після виборів народних депутатів України, які відбулися  навесні 2006 р., 

політичні партії створили у парламенті більшість під назвою: 
 
а) «демократична коаліція»; 
б) «антикризова коаліція»; 
в) «коаліція національної єдності»; 
г) «помаранчева коаліція». 
 
9. Після позачергових виборів народних депутатів України, які відбулися  восени 

2007 р., до парламенту потрапили: 
 
а) блок Литвина; 
б) Комуністична партія України; 
в) блок Юлії Тимошенко; 
г) Партія Регіонів; 
д) Народний союз «Наша Україна» - «Народна самооборона»; 
є) Соціалістична партія України; 
ж) Прогресивна соціалістична партія України. 

 
10. Спільність людей, обєднаних ідеологічно та організаційно, з метою 

завоювання, утримання і використання державної влади для реалізації інтересів 
певних соціальних груп, верств, етнічних та інших спільностей: 
 

а) громадське обєднання; 
б) партія; 
в) фракція; 
г) громадський рух.    
 
11. До партій правого політичного спрямування належать: 
 
а) Народний Рух України; 
б) Соціал – демократична партія України (обєднана); 
в) Конгрес українських націоналістів; 
г) Комуністична партія України; 
д) Соціалістична партія України. 
 
12. Масові акції протесту «Україна без Кучми»: 

 
а) листопад – грудень 2004 р.;   в) 2000, осінь – 2001, весна; 
б) 2004, осінь – 2005, літо;    г) 1998, осінь – 1999, зима.   
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13. Юридичне оформлення розпаду СРСР та проголошення утворення 
Співдружності Незалежних держав (СНД) відбулося: 

 
а) 24 серпня 1991 р. 
б) 1 грудня 1991 р. 
в) 16 липня 1990 р. 
г) 8 грудня 1991 р. 
 
14. Започаткований у 1990 р. Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні отримав 

назву: 
 
а) «Словянський базар»; 
б) «Таврійські ігри»; 
в) «Червона рута»; 
г) «Лесині джерела». 
 
15. Суть нової моделі освіти, що почала впроваджуватися в Україні на початку  
90 -х рр. полягає у: 
 
а) децентралізації та демократизації управління освітою; 
б) безперервності освіти та варіантності навчальних планів та програм; 
в) посиленні централізації управління освітою; 
г) диференціації, гуманізації, індивідуалізації навчально – виховного процесу; 
д) посиленні ідеологізації навчального процесу; 
є) переорієнтації всієї сфери освіти на пріоритетний розвиток особистості та створення 

для цього відповідних умов у суспільстві.  
 
16. «Закон про державну мову» було прийнято у: 
 
а) 1989 р. 
б) 1990 р. 
в) 1991 р. 
г) 1992 р. 
 
17. Формування більшості в парламенті та зміна керівництва Верховної Ради 

України, що отримали назву «оксамитової» революції відбулося у: 
 
а) листопад 2004 р. 
б) березень 2005 р. 
в) квітень 1999 р. 
г) січень 2000 р. 
 
 
18. Договір про  дружбу, співробітництво й партнерство між Україною й 

Російською Федерацією було підписано у: 
 
а) 1991 р. 
б) 1995 р. 
в) 1997 р. 
г) 2004 р. 
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19. Встановіть відповідність: 
 

Особистість Подія 
а) Ю. Звягільський а) обраний Президентом України у 

1991 р. 
б) В. Фокін б) обраний Президентом України у 

2004 р. 
в) В. Ющенко в) очолював уряд у листопаді – жовтні 

1992 р. 
г) Л. Кравчук г) обраний Президентом України у 

1994 р., 1999 р. 
д) Л. Кучма 
 

д) очолював уряд у вересні 1993 – 
жовтні 1994 р. 

є) А. Кінах є) травень 1996 – липень 1997 р. 
ж) П. Лазаренко ж) очолював уряд у травні 2001 – 

листопаді 2002 р. 
 
20. Встановіть відповідність: 
 

Подія Дата 
а) проголошення Акту про незалежність України а) 28 червня 1998 р. 
б) проголошення Декларації про державний суверенітет 
України 

б) 8 червня 1995 р. 
 

в) прийняття Конституції України в) 16 липня 1990 р. 
г) підписання Конституційного договору г) 24 серпня 1991 р. 

 
Варіант ІІ 

 
1. Першим президентом незалежної України став: 
 
а) Л. Кучма; 
б) В. Ющенко; 
в) Л. Кравчук; 
г) В. Чорновіл. 
 
2. Природно - ресурсний потенціал України характеризується значними 

покладами: 
 
а) марганцевих руд; 
б) залізних руд; 
в) нафти та природного газу; 
г) руд кольорових металів; 
д) фосфоритів та калійних солей; 
є) графіту, ртуті, брому та самородної сірки. 
 
3. Національну валюту – гривню в Україні було запроваджено у: 
 
а) серпні 1991 р. 
б) січні 1992 р. 
в) вересні 1996 р. 
г)  червні 1998 р. 
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4. За роки незалежності Україна стала членом нових міжнародних структур: 
 
а) ООН, СНД, Ради Європи; 
б) СНД, Ради Європи, ОБСЄ; 
в) НАТО, ЄС, ОБСЄ. 
 
5. Найбільш нестабільним органом державної влади в Україні є: 
 
а) Верховний суд; 
б) Кабінет Міністрів; 
в) Верховна Рада; 
г) Конституційний суд. 
 
6. Головами Верховної Ради України у різний час були: 
 
а) П. Симоненко; 
б) В. Янукович; 
в) О. Мороз; 
г) Л. Плющ; 
д) Н. Шуфрич; 
є) О. Ткаченко; 
ж) В. Литвин; 
з) А. Яценюк. 
 
7. У другому турі виборів 2004 р. брали участь кандидати у Президенти України:  
 
а) Л. Кравчук та Л.Кучма; 
б) Л.Кучма та П.Симоненко; 
в) В.Янукович та В.Ющенко. 
 
8. У грудні 1999 р. Прем’єр-міністром України Верховна Рада затвердила: 
 
а) В. Януковича; 
б) В.Пустовойтенка; 
в) О. Ткаченка;  
г) В.Ющенка. 
 
9. Після позачергових виборів народних депутатів України, які відбулися  восени 

2007 р., більшість у парламенті створили: 
 
а) блок Литвина; 
б) Комуністична партія України; 
в) блок Юлії Тимошенко; 
г) Партія Регіонів; 
д) Народний союз «Наша Україна» - «Народна самооборона»; 
є) Соціалістична партія України; 
ж) Прогресивна соціалістична партія України. 
 
10. Помаранчева революція відбулася у: 
 
а) червні – липні 2006 р. 
б) листопаді – грудні 2004 р. 
в) грудні – січні 2005 р. 
г) березні – квітні 2001 р. 
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11. До партій лівого політичного спрямування належать: 
 
а) Народний Рух України; 
б) Соціал – демократична партія України (обєднана); 
в) Конгрес українських націоналістів; 
г) Комуністична партія України; 
д) Соціалістична партія України. 
 
12. До партій центристського політичного спрямування належить: 
 
а) Народний Рух України; 
б) Соціал – демократична партія України (обєднана); 
в) Конгрес українських націоналістів; 
г) Комуністична партія України; 
д) Соціалістична партія України. 
 
13. Після виборів народних депутатів України, які відбулися  навесні 2006 р., до 

парламенту потрапили: 
 
а) блок Литвина; 
б) Комуністична партія України; 
в) блок Юлії Тимошенко; 
г) Партія Регіонів; 
д) блок «Наша Україна»; 
є) Соціалістична партія України; 
ж) Прогресивна соціалістична партія України. 
 
14. Основні завдання незалежної України у сфері економіки: 
 
а) запровадження власної грошової одиниці; 
б) створення ринкової економіки; 
в) забезпечення плановості господарства; 
г) роздержавлення власності; 
д) різке підвищення ролі держави в економіці; 
є) формування багатоукладності; 
ж) структурна перебудова промисловості; 
з) підтримка монополістичної структури виробництва. 
 
15. Кабінет міністрів у листопаді 1993 р. затвердив нову концепцію розвитку 

освіти, що одержала обґрунтування в програмі: 
 
а) «Освіта» («Україна ХХІ століття»); 
б) «Трансформація народної освіти на рубежі ХХ і ХХІ століть»; 
в) «Школа. Коледж. ВНЗ: нові підходи до вирішення проблем народної освіти». 
 
16. Всеукраїнський перепис населення відбувся у: 
 
а) грудні 2001 р. 
б) січні 1998 р. 
в) грудні 2001 р. 
г) вересні 1989 р. 
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17. Всеукраїнський референдум з актуальних питань життя держави відбувся у: 
 
а) грудні 1991 р. 
б) червні 1994 р. 
в) квітні 2000 р. 
г) листопаді 2004 р. 
 
18. Україна вступила до Ради Європи у: 
 
а) листопаді 1995 р. 
б) лютому 2008 р. 
в) травні 1997 р. 
г) грудні 1991 р. 
 
19. Встановіть відповідність: 
 

Лідер Партія 
а) В. Янукович а) Комуністична партія України 
б) О. Мороз б) Партія регіонів 
в) Ю. Тимошенко в) Прогресивна соціалістична партія 

України 
г) П. Симоненко г) Соціалістична партія України 
д) Н. Вітренко 
 

д) партія «Батьківщина» 

 
20. Розташуйте в хронологічному порядку: 
 
а) премєрство Л. Кучми; 
б) премєрство В. Пустовойтенка; 
в) премєрство В. Масола; 
г) премєрство П. Лазаренка; 
д) премєрство Є. Марчука; 
є) перше премєрство Ю. Тимошенко; 
ж) друге премєрство В. Януковича; 
з) перше премєрство В. Януковича; 
і) премєрство А. Кінаха; 
к) премєрство В. Ющенка; 
л) друге премєрство Ю. Тимошенко; 
м) премєрство Ю. Єханурова. 
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