
Питання з курсу «Історія української державності» 

 
1. Початок формування людської цивілізації на території сучасної 

України. 
2. Концепції етногенезу слов’ян. Версії україногенезу. 
3. Становлення і розвиток державності у східних слов’ян. 
4. Державно-політичний устрій Київської Русі. 
5. Характеристика якісно відмінних етапів історичного розвитку 

Київської Русі: соціально-економічний аспект. 
6. Багатовекторність міжнародної політики княжого періоду. 
7. Уроки княжого періоду. 
8. Інкорпораційні процеси на українських землях (ХІV–ХVІІ ст.). 
9. Державно-політичний устрій на українських землях в литовсько-

польську добу (ХІV – І пол. ХVІІ ст.).  
10. Ґенеза та розвиток українського козацтва як соціальної і 

державотворчої сили. 
11. Козацько-гетьманська держава: суспільно-політична та соціально-

економічна організація. 
12. Українсько-російські відносини: тенденції та характер. 
13. Українсько-польське протистояння: особливості та наслідки. 
14. Перманентний характер політичної кризи Гетьманщини. 
15. Зміна політико-правового статусу Правобережжя.  
16. Розвиток національно-визвольних ідей на західноукраїнських 

землях. 
17. Еволюція опозиційного руху в контексті українського 

державотворення І пол. ХІХ ст. 
18. Західноукраїнські землі в авангарді національного відродження. 
19. Особливості українського національно-визвольного руху ІІ пол. 

ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні та західноукраїнських землях.  
20. Українське питання в контексті революційних подій початку ХХ ст. 

в Російській імперії. 
21. Українські фракції в парламентах Російської та Австро-Угорської 

імперій. 
22. Українське питання в роки Першої світової війни. 
23. Парламентська форма державності в добуЦентральної Ради. 
24. Українська держава Павла Скоропадського: основні напрями 

зовнішньої і внутрішньої політики.  
25. Організація державної влади Української Народної Республіки 

періоду Директорії: від демократії до військової диктатури. 
26. Становлення української державності на західноукраїнських землях 

у 1918-1920-х рр. 
27. Політико-правове становище Української РСР. 



28. Поворот до політики «соціалістичних перетворень» 
29. Репресивний характер сталінського тоталітарного режиму. 
30. Українські землі у складі Польщі (політико-правовий статус та 

соціально-економічний розвиток). 
31. Українські землі у складі Румунії (політико-правовий статус та 

соціально-економічний розвиток). 
32. Українські землі у складі Чехословаччини (політико-правовий 

статус та соціально-економічний розвиток). 
33. Українське питання в політиці нацистського Рейху. 
34. Спроби поширення української влади в умовах гітлерівської 

окупації. 
35. Особливості радянського руху опору на окупованій українській 

території. 
36. Суперечливий характер «радянізації» західноукраїнських областей. 
37. Реформи 50-60-хроків ХХ ст. та їх наслідки в Україні. 
38. Формування та діяльність громадських організацій і рухів. 
39. Розгортання державотворчих процесів: створення правової бази, 

становлення владних структур,формування багатопартійності. 
40. Зовнішньополітичний курс незалежної України. 
41. Суспільно-політичний розвиток та розбудова громадянського 

суспільства. 
42. Українська держава: внутрішнє протистояння як чинник 

об’єднання. 
43. Україна як фактор міжнародної політики. 
44. Сучасні проблеми національного економічного розвитку України та 

шляхи їх розв’язання.  


