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Вступ 

 
Однією з базових навчальних дисциплін у Харківському національ-

ному економічному університеті імені Семена Кузнеця є навчальна дис-

ципліна "Соціальна та економічна історія України". Цю дисципліну вивча-

ють студенти всіх спеціальностей усіх форм навчання першого (бакалавр-

ського) рівня. Дисципліна покликана сприяти формуванню ерудованої, 

різнобічно розвинутої особистості, здатної використовувати ввесь спектр 

набутих нею компетентностей для досягнення успіху в конкурентному се-

редовищі. Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці.  

Варто наголосити, що дисципліна не дублює шкільний курс "Історія 

України". Здобуті в процесі вивчення шкільного курсу знання й уміння 

мають бути базою для поглибленого вивчення соціальної та економічної 

історії України. 

Цей збірник призначено для студентів заочної форми навчання. Він 

містить 30 варіантів контрольних завдань з навчальної дисципліни "Соці-

альна та економічна історія України". Завдання відповідають робочій прог-

рамі цієї дисципліни. Вони покликані допомогти студентам набути компе-

тентностей, які передбачені робочою програмою. 

Укладачі добирали такі завдання, щоб студенти, виконуючи їх, змогли 

навчитися самостійно знаходити в навчальних і наукових виданнях інфор-

мацію, яка стосується соціальної та економічної історії України, критично 

сприймати історичні тексти, розрізняти факти та інтерпретації, формувати 

й висловлювати власні погляди. 

Студент має виконати завдання одного варіанта, який слід вибрати 

самому за останньою цифрою номера залікової книжки. Наприклад: якщо 

номер залікової книжки закінчується четвіркою, то можна обрати 4-й 

(або 14-й, або 24-й) варіант. 

Студент має виконати контрольні завдання сам. Доручати виконання 

іншій особі заборонено. 

Потрібно дати письмові відповіді. Писати слід у звичайному шкільно-

му зошиті, розбірливим почерком. 

Виконувати завдання свого варіанта потрібно в тій послідовності, 

у якій їх подано в цьому збірнику. Відповіді мають бути лаконічними. 
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У процесі роботи студенти можуть використати рекомендовані на-

вчальні та наукові видання (список рекомендованої літератури подано 

нижче). 

Контрольна робота повинна мати титульну сторінку, яку слід офор-

мити за встановленим зразком (див. додаток А). 

Успішне виконання студентом контрольних завдань надає підставу 

для нарахування йому 35 балів і допущення до складання іспиту. 
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1. Варіанти контрольних завдань 

 

Варіант 1 

1. Коли на території України з'явилися архантропи? Що було основ-

ною галуззю їхнього господарства? 

2. Що спричинило появу в Північному Причорномор'ї кочового ско-

тарства? 

3. Які економічні чинники сприяли утворенню Київської Русі? 

4. Визначте позитивні тенденції розвитку економіки Київської Русі 

в період удільної роздробленості. 

5. Які українські землі ввійшли до складу Великого князівства Литов-

ського в середині ХІV ст.? 

6. Якими документами було юридично оформлено кріпосне право 

на українських землях у складі Корони Польської та Великого князівства 

Литовського? 

7. Визначте соціальні та економічні причини Козацької революції се-

редини ХVІІ ст. 

8. Яку соціальну політику проводив гетьман Іван Мазепа? 

9. Розкрийте особливості соціальної структури населення Наддні-

прянської України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

10. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 

11. Які обставини спонукали російського царя Олександра ІІ до ска-

сування кріпосного права? Коли він підписав маніфест про скасування крі-

пацтва? 

12. Які галузі промисловості Наддніпрянської України розвивалися 

швидкими темпами в другій половині ХІХ ст.? Які українські регіони стали 

найрозвинутішими індустріальними районами Російської імперії? 

13. Визначте відмінні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

14. Які соціально-економічні перетворення передбачав ІІІ Універсал 

Центральної Ради? 

15. Чому Директорія УНР втратила підтримку українських селян? 

16. Що було стрижнем політики "воєнного комунізму"? 

17. Визначте наслідки індустріалізації кінця 20 – 30-х років ХХ ст. 

для радянської України. 
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18. Які землі належали до Польщі "Б" у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

Якими економічними особливостями відзначався цей регіон? 

19. Яку аграрну політику проводив на українських землях румунський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

20. Які соціальні та економічні перетворення були здійснені в Захід-

ній Україні радянською владою в 1939 – 1941 рр.? 

21. Хто такі остарбайтери? 

22. Яку галузь економіки вважало пріоритетною сталінське керівни-

цтво в період повоєнної відбудови? 

23. Скільки економічних адміністративних районів було створено 

в УРСР у ході реформи управління 1957 р.? 

24. Розкрийте слабкі місця сільського господарства УРСР другої по-

ловини 60-х – першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте особливості приватизації промислових підприємств 

у період правління Леоніда Кучми. 

 

Варіант 2 

1. Визначте основне господарське заняття архантропів. 

2. Розкрийте прикметні ознаки соціальної організації населення Ве-

ликої Скіфії. 

3. Визначте провідну галузь економіки Київської Русі. 

4. Як позначилася на економіці Південно-Західної Русі монгольська 

навала?  

5. Визначте основні положення "Устави на волоки". 

6. У чому полягала сутність Магдебурзького права? 

7. Які соціальні та економічні зміни відбулися на українських землях 

1648 р.? 

8. Назвіть основні господарські заняття запорозьких козаків періоду 

Нової Січі. 

9. Які держави поділили між собою Річ Посполиту наприкінці ХVІІІ ст.? 

Яким державам дісталися її українські землі? 

10. Розкрийте особливості соціальної структури населення Західної 

України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

11. Яку мали назву й якими питаннями опікувалися створені в ході 

земської реформи 1864 р. органи місцевого самоврядування? 

12. Визначте особливості розвитку промисловості Західної України 

в другій половині ХІХ ст.  
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13. Визначте головні цілі Столипінської аграрної реформи. 

14. Яких прорахунків припустилася Директорія УНР в галузі соціально-

економічної політики? 

15. Що таке націоналізація? Що націоналізували більшовики в період 

"воєнного комунізму"? 

16. Які позитивні наслідки мала для радянської України індустріалі-

зація кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

17. Хто такі осадники? 

18. Яку аграрну політику проводив у Закарпатті чехословацький уряд 

у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

19. Які українські землі потрапили до сфери інтересів СРСР згідно 

з умовами секретного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа?  

20. Розкрийте особливості економічної політики нацистських окупан-

тів в Україні. 

21. Визначте особливості відбудови народного господарства України 

в повоєнний період. 

22. Скільки рад народного господарства було створено в УРСР у ході 

реформи управління 1957 р.? 

23. Розкрийте слабкі місця промисловості УРСР другої половини 60-х – 

першої половини 80-х років ХХ ст. 

24. Розкрийте особливості економічної політики Михайла Горбачова 

та її вплив на Україну. 

25. Визначте особливості аграрної реформи Леоніда Кучми. 

 

Варіант 3 

1. Що таке привласнювальне господарство? 

2. Визначте провідну галузь економіки Степової Скіфії. 

3. Розкрийте особливості суспільного ладу східних слов'ян другої 

половини І тис. н. е. 

4. У чому полягала сутність податкової реформи княгині Ольги? 

5. Визначте панівні верстви населення Галицько-Волинської держави. 

6. Яке українське місто першим отримало Магдебурзьке право? 

7. Які українські землі ввійшли до складу Корони Польської в ХІV ст.? 

8. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Зборівською угодою? 

9. Які українські землі ввійшли до складу Австрійської імперії напри-

кінці ХVІІІ ст.? 
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10. Визначте провідну галузь економіки Наддніпрянської України кін-

ця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

11. Коли й за яких обставин було скасовано кріпосне право на захід-

ноукраїнських землях? 

12. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток промисловості 

Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.? 

13. У чому полягала сутність Столипінської аграрної реформи? 

14. Які зобов'язання взяла на себе Центральна Рада за умовами угоди 

з урядами Німеччини й Австро-Угорщини? 

15. Які верстви населення України становили соціальну базу гетьман-

ського режиму Павла Скоропадського? 

16. Визначте особливості політики "воєнного комунізму". 

17. Які негативні наслідки мала для радянської України індустріалі-

зація кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

18. Які чинники зумовили швидкий розвиток української кооперації 

в Польщі в 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

19. Які прояви мала реалізація радянською владою тактики "спаленої 

землі" в 1941 – 1942 рр.? 

20. Які соціальні та економічні чинники спонукали жителів України 

до співпраці з нацистськими окупантами? 

21. Визначте причини й наслідки голоду 1946 – 1947 рр. 

22. Як називалися державні органи, створені в ході реформи управ-

ління промисловістю й будівництвом 1957 р.? 

23. Які зміни відбулися в соціальній структурі населення УРСР у дру-

гій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ ст.? 

24. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС у березні 1985 р.? 

Яку назву дістали розпочаті цим керівником соціально-економічні й полі-

тичні перетворення? 

25. Які позитивні зміни відбулися в економіці України в період прав-

ління Леоніда Кучми? 

 

Варіант 4 

1. Розкрийте прикметні ознаки первісного людського стада. 

2. Визначте провідну галузь економіки Лісостепової Скіфії. 

3. Які слов'янські племена жили на території України в середині 

І тис. н. е.? 
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4. Що таке натуральне господарство? 

5. Яку політику проводив князь Роман Мстиславич щодо галицького 

боярства? 

6. Яка галузь становила основу економіки українських земель у складі 

Великого князівства Литовського? 

7. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. 

8. Поясніть значення терміна "ясир". 

9. Які привілеї отримували українські переселенці на Слобідській 

Україні в другій половині ХVІІ ст.? 

10. Який український край увійшов до складу Австрійської імперії на-

прикінці ХVІІ ст.? 

11. На які групи поділялося селянство Наддніпрянської України на-

прикінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

12. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток торгівлі Наддні-

прянської України у другій половині ХІХ ст.? 

13. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

14. Який вплив справила Столипінська аграрна реформа на сільське 

господарство Наддніпрянської України? 

15. Розкрийте причини конфлікту Центральної Ради і німецько-австрій-

ської окупаційної адміністрації. 

16. Які чинники визначили ставлення українських робітників та се-

лян до гетьмана Павла Скоропадського? 

17. Який крок більшовицької партії започаткував перехід від політики 

"воєнного комунізму" до нової економічної політики? 

18. Визначте наслідки суцільної колективізації сільського господарства. 

19. Яку аграрну політику проводив на українських землях польський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

20. Які українські землі входили до складу Румунії в 20 – 30-х ро-

ках ХХ ст.? 

21. Визначте місце України у планах нацистської Німеччини. 

22. Які народи були депортовані з Криму під час Другої світової війни? 

23. Яка галузь економіки посідала провідне становище в період по-

воєнної відбудови? 

24. Які зміни відбулися в соціальній сфері УРСР у хрущовський період? 

25. Що спричинило стрімке падіння економіки України у 2009 р.? 
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Варіант 5 

1. Коли на території України жили неандертальці? Що було основ-

ною галуззю їхнього господарства? 

2. Розкрийте особливості становища жінки в сарматському суспільстві. 

3. Які східнослов'янські племена жили на території України? 

4. Яке значення мала торгівля з погляду зміцнення позицій перших 

правителів Київської Русі? 

5. Яку соціальну політику проводив князь Данило Галицький? 

6. Яка галузь становила основу економіки України за польсько-литов-

ської доби? 

7. Розкрийте особливості джерел формування українського козацтва. 

8. Визначте прикметні ознаки мануфактури. 

9. Яка частина козацької України мала відійти до Московської держа-

ви за умовами Андрусівського перемир'я? 

10. Поясніть значення терміна "займанщина". 

11. Який український край увійшов до складу Австрійської імперії вна-

слідок першого поділу Речі Посполитої? 

12. Що таке промисловий переворот? Коли розпочався промисловий 

переворот у Наддніпрянській Україні? 

13. Визначте основні тенденції розвитку сільського господарства Над-

дніпрянської України у другій половині ХІХ ст. 

14. Які соціальні верстви виникли в Наддніпрянській Україні після ска-

сування кріпосного права в середині ХІХ ст.? 

15. Визначте прикметні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

16. Розкрийте причини усунення Центральної Ради від влади у 1918 р.  

17. Яку соціально-економічну політику проводило керівництво ЗУНР? 

18. Визначте основні складники нової економічної політики. 

19. Якими методами здійснювалася колективізація сільського госпо-

дарства наприкінці 20-х – у 30-х роках ХХ ст.? 

20. Яку аграрну політику проводив на українських землях румунський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

21. Скільки цивільних людей було вивезено з України на примусову 

працю до Німеччини під час Другої світової війни? Як називали в Німеч-

чині вивезених з окупованих східних територій підневільних робітників? 

22. Які окуповані українські землі перебували поза межами німець-

кої зони окупації під час Другої світової війни? 
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23. Які соціальні та економічні перетворення здійснив на західноук-

раїнських землях у перші повоєнні роки радянський режим? 

24. Визначте особливості економічної реформи другої половини 

60-х років ХХ ст. 

25. Які чинники зумовили зменшення кількості населення українсько-

го села у 1990-х – 2010-х роках? 

 

Варіант 6 

1. Визначте основне господарське заняття неандертальців. 

2. Розкрийте прикметні ознаки соціальної організації носіїв трипіль-

ської культури. 

3. Визначте провідні галузі економіки античних міст-держав Північ-

ного Причорномор'я. 

4. Визначте основні верстви населення Київської Русі. 

5. Яку економічну політику проводив князь Данило Галицький? 

6. Визначте прикметні ознаки фільварку як форми господарства. 

7. Хто й коли створив перший козацький реєстр? 

8. Визначте прикметні ознаки розпорошеної мануфактури. 

9. Яку кількість козаків мало налічувати українське козацьке військо 

за Березневими статями? 

10. Яким документом було юридично оформлено кріпосне право на Лі-

вобережній і Слобідській Україні наприкінці ХVІІІ ст.? 

11. Які українські землі перебували поза межами Російської імперії 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 

12. Які форми торгівлі існували в Наддніпрянській Україні наприкін-

ці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

13. Які буржуазні реформи царський уряд провів у 60 – 70-х роках 

ХІХ ст.? Коли було скасовано кріпосне право? 

14. Які галузі промисловості Наддніпрянської України розвивалися 

швидкими темпами в другій половині ХІХ ст.? Які українські регіони стали 

найрозвинутішими індустріальними районами Російської імперії? 

15. Визначте головні цілі Столипінської аграрної реформи. 

16. Яких успіхів досягнув гетьман Павло Скоропадський у галузі еко-

номіки? 

17. Розкрийте соціальні та економічні причини поразки Директорії УНР. 

18. Коли й за яких обставин в УСРР було впроваджено нову еконо-

мічну політику? 
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19. Розкрийте прикметні ознаки комуни й артілі як форм колективно-

го господарства. 

20. Які українські землі входили до складу Польщі в 20 – 30-х ро-

ках ХХ ст.? 

21. Яку аграрну політику проводив у Закарпатті чехословацький уряд 

у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

22. Які прояви мала реалізація нацистськими окупантами тактики 

"спаленої землі" в 1943 – 1944 рр.? 

23. Яку галузь економіки вважало пріоритетною сталінське керівни-

цтво в період повоєнної відбудови? 

24. Хто був Першим секретарем ЦК КПРС у 1953 – 1964 рр.? Які сіль-

ськогосподарські кампанії провело партійно-державне керівництво СРСР 

у цей час? 

25. Визначте особливості економічної ситуації 1991 – 1994 рр. 

 

Варіант 7 

1. Розкрийте прикметні ознаки праобщини неандертальців. 

2. Розрийте особливості торгових відносин античних міст-держав 

Північного Причорномор'я з Великою Скіфією. 

3. Які позитивні зміни відбулися в економіці східнослов'янських пле-

мен у другій половині І тис. н. е.? 

4. Визначте непривілейовані верстви населення Київської Русі. 

5. Визначте провідну галузь господарства печенігів. 

6. Визначте прикметні ознаки цеху як об'єднання ремісників. 

7. На які стани поділялося населення українських земель у складі 

Великого князівства Литовського? 

8. Визначте прикметні ознаки централізованої мануфактури. 

9. Яка частина козацької України мала відійти до Речі Посполитої 

за умовами Андрусівського перемир'я? 

10. Які права дістала українська козацька старшина згідно з "Жало-

ванной грамотой дворянству"? 

11. Розкрийте особливості соціальної структури населення Наддні-

прянської України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

12. Визначте провідну галузь економіки Наддніпрянської України кін-

ця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

13. Коли й за яких обставин було скасовано кріпосне право на захід-

ноукраїнських землях? 
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14. Як називалися й якими питаннями опікувалися органи місцевого 

самоврядування, створені в ході земської реформи 1864 р.? 

15. У чому полягала сутність Столипінської аграрної реформи? 

16. Які соціально-економічні перетворення передбачав ІІІ Універсал 

Центральної Ради? 

17. Які верстви населення України становили соціальну базу гетьман-

ського режиму Павла Скоропадського? 

18. Хто такі непмани? 

19. Які прояви мала "ліквідація куркульства як класу"? 

20. Хто такі осадники? 

21. Які українські землі ввійшли до складу СРСР і УРСР у 1939 р.? 

22. Розкрийте особливості нацистського окупаційного режиму. 

23. Скільки економічних адміністративних районів було створено 

в УРСР у ході реформи управління 1957 р.? 

24. Розкрийте слабкі місця промисловості УРСР другої половини 60-х – 

першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте прикметні ознаки сучасного українського олігархату. 

 

Варіант 8 

1. Розкрийте прикметні ознаки родової общини кроманьйонців.  

2. Розкрийте прикметні ознаки господарства носіїв трипільської  

культури. 

3. На якій території формувався слов'янський етнос? 

4. Які категорії залежного сільського населення існували в Київ-

ській Русі? 

5. Визначте провідну галузь господарства половців. 

6. Визначте привілейовані стани населення українських земель Ве-

ликого князівства Литовського. 

7. Що становило основу експорту з України в другій половині ХVІ – пер-

шій половині ХVІІ ст.? 

8. Яка значна група українського населення підтримала гетьмана Іва-

на Мазепу після укладання ним союзу зі шведським королем Карлом ХІІ? 

9. Які українські землі входили до складу Речі Посполитої з кінця ХVІІ 

до кінця ХVІІІ ст.? 

10. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 
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11. На які групи поділялося селянство Наддніпрянської України на-

прикінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

12. Визначте особливості розвитку промисловості Західної України 

в другій половині ХІХ ст.  

13. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток торгівлі Наддні-

прянської України у другій половині ХІХ ст.? 

14. Який вплив справила Столипінська аграрна реформа на сільське 

господарство Наддніпрянської України? 

15. Які зміни відбулися в аграрній сфері за доби Центральної Ради? 

16. Коли виникла ЗУНР? Які українські землі ввійшли до її складу? 

17. Визначте особливості нової економічної політики. 

18. Визначте причини й наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. 

19. Які чинники зумовили швидкий розвиток української кооперації 

у Польщі в 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

20. Які соціальні та економічні перетворення були здійснені в Захід-

ній Україні радянською владою в 1939 – 1941 рр.? 

21. Які соціальні та економічні чинники спонукали жителів України 

до співпраці з нацистськими окупантами? 

22. Визначте особливості відбудови народного господарства України 

в повоєнний період. 

23. Скільки рад народного господарства було створено в УРСР під час 

реформи управління 1957 р.? 

24. Зазначте слабкі місця сільського господарства УРСР другої поло-

вини 60-х – першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте особливості приватизації промислових підприємств 

у період правління Леоніда Кучми. 

 

Варіант 9 

1. Визначте основне господарське заняття кроманьйонців. 

2. Розкрийте прикметні ознаки соціальної організації населення Ве-

ликої Скіфії. 

3. Розрийте особливості суспільного ладу античних міст-держав Пів-

нічного Причорномор'я. 

4. Визначте панівні верстви населення Київської Русі. 

5. Визначте позитивні тенденції розвитку економіки Київської Русі 

в період удільної роздробленості. 
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6. На які стани поділялося населення українських земель у складі Ко-

рони Польської? 

7. На якій території формувалося українське козацтво? 

8. Які типи мануфактур існували на українських землях у складі Речі 

Посполитої? 

9. Визначте соціальні та економічні причини Козацької революції се-

редини ХVІІ ст. 

10. Яку соціальну політику проводив гетьман Іван Мазепа? 

11. Які українські землі входили до складу Російської імперії напри-

кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 

12. Розкрийте особливості соціальної структури населення Західної 

України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

13. Які обставини спонукали російського царя Олександра ІІ до скасу-

вання кріпосного права? Коли він підписав маніфест про скасування крі-

пацтва? 

14. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

15. Які зобов'язання взяла на себе Центральна Рада за умовами угоди 

з урядами Німеччини й Австро-Угорщини? 

16. Розкрийте соціальні та економічні причини втрати влади гетьма-

ном Павлом Скоропадським. 

17. Визначте причини й наслідки голоду 1921 – 1923 рр. 

18. Визначте наслідки індустріалізації кінця 20 – 30-х років ХХ ст. 

для радянської України. 

19. Яку аграрну політику проводив на українських землях польський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

20. Коли перестала існувати Карпатська Україна? Яка держава захо-

пила її територію? 

21. Розкрийте особливості економічної політики нацистських окупан-

тів в Україні. 

22. Яка галузь економіки посідала провідне становище в період по-

воєнної відбудови? 

23. Як називалися створені в ході реформи управління промислові-

стю й будівництвом 1957 р. державні органи? 

24. Розкрийте особливості економічної політики Михайла Горбачова 

та її вплив на Україну. 

25. Визначте особливості аграрної реформи Леоніда Кучми. 
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Варіант 10 

1. Що таке матріархат? 

2. Що спричинило появу в Північному Причорномор'ї кочового ско-

тарства? 

3. Розкрийте особливості суспільного ладу східних слов'ян другої по-

ловини І тис. н. е. 

4. Визначте провідну галузь економіки Київської Русі. 

5. Як змінилася соціальна структура населення Київської Русі після 

запровадження християнства? 

6. Визначте привілейовані стани населення українських земель Ко-

рони Польської. 

7. Визначте основні положення "Устави на волоки". 

8. Назвіть основні господарські заняття низових козаків другої поло-

вини ХV – першої половини ХVІІ ст. 

9. Які соціальні та економічні зміни відбулися на українських зем-

лях 1648 р.? 

10. Визначте причини виникнення гайдамацького руху. 

11. Які українські землі ввійшли до складу Російської імперії напри-

кінці ХVІІІ ст.? 

12. Що таке промисловий переворот? Коли розпочався промисловий 

переворот у Наддніпрянській Україні? 

13. Визначте основні тенденції розвитку сільського господарства Над-

дніпрянської України у другій половині ХІХ ст. 

14. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток промисловості 

Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.? 

15. Визначте прикметні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

16. Яким документом було проголошено утворення УНР? Які україн-

ські землі ввійшли до її складу? 

17. Яких прорахунків припустився гетьман Павло Скоропадський у га-

лузі соціально-економічної політики? 

18. Що було стрижнем політики "воєнного комунізму"? 

19. Що таке індустріалізація? 

20. Які землі належали до Польщі "Б" у 20 – 30-х роках ХХ ст.? Якими 

економічними особливостями відзначався цей регіон? 

21. Які прояви мала реалізація радянською владою тактики "спаленої 

землі" в 1941 – 1942 рр.? 

22. Хто такі остарбайтери? 
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23. Визначте причини й наслідки голоду 1946 – 1947 рр. 

24. Які зміни відбулися в соціальній сфері УРСР у хрущовський період? 

25. Які позитивні зміни відбулися в економіці України в період прав-

ління Леоніда Кучми? 

 

Варіант 11 

1. Що спричинило виникнення племен? 

2. Визначте провідну галузь економіки Степової Скіфії. 

3. Що таке етногенез? 

4. Які економічні чинники сприяли утворенню Київської Русі? 

5. Як позначилася на економіці Південно-Західної Русі монгольська 

навала?  

6. Яка галузь становила основу економіки українських земель у складі 

Корони Польської? 

7. Якими документами було юридично оформлено кріпосне право 

на українських землях у складі Корони Польської та Великого князівства 

Литовського? 

8. Коли виникло реєстрове козацтво? Яку кількість козаків налічував 

перший реєстр? 

9. Поясніть значення терміна "ясир". 

10. Назвіть основні господарські заняття запорозьких козаків періоду 

Нової Січі. 

11. Які українські землі ввійшли до складу Російської імперії внаслідок 

поділів Речі Посполитої? 

12. Які форми торгівлі існували в Наддніпрянській Україні наприкін-

ці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

13. Які буржуазні реформи царський уряд провів у 60 – 70-х ро-

ках ХІХ ст.? Коли було скасовано кріпосне право? 

14. Які соціальні верстви виникли в Наддніпрянській Україні після ска-

сування кріпосного права в середині ХІХ ст.? 

15. Визначте головні цілі Столипінської аграрної реформи. 

16. Розкрийте причини конфлікту Центральної Ради і німецько-австрій-

ської окупаційної адміністрації. 

17. Чому Директорія УНР втратила підтримку українських селян? 

18. Що таке націоналізація? Що націоналізували більшовики в період 

"воєнного комунізму"? 
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19. Які позитивні наслідки мала для радянської України індустріалі-

зація кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

20. Які українські землі входили до складу Румунії у 20 – 30-х ро-

ках ХХ ст.? 

21. Визначте місце України у планах нацистської Німеччини. 

22. Які прояви мала реалізація нацистськими окупантами тактики 

"спаленої землі" в 1943 – 1944 рр.? 

23. Які соціальні та економічні перетворення здійснив на західно-

українських землях у перші повоєнні роки радянський режим? 

24. Які зміни відбулися в соціальній структурі населення УРСР у дру-

гій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ ст.? 

25. Що спричинило стрімке падіння економіки України у 2009 р.? 

 

Варіант 12 

1. Що таке неолітична революція? 

2. Розкрийте особливості становища жінки в сарматському суспільстві. 

3. Які слов'янські племена жили на території України в середи-

ні І тис. н. е.? 

4. У чому полягала сутність податкової реформи княгині Ольги? 

5. Яку політику проводив князь Роман Мстиславич щодо галицького 

боярства? 

6. Яка галузь становила основу економіки українських земель у складі 

Великого князівства Литовського? 

7. Визначте причини козацько-селянських повстань кінця ХVІ – по-

чатку ХVІІ ст. 

8. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Білоцерківською 

угодою? 

9. Яку територію охоплювала Слобідська Україна? 

10. Розкрийте особливості соціальної структури населення Наддні-

прянської України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

11. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 

12. Коли й за яких обставин було скасовано кріпосне право на захід-

ноукраїнських землях? 

13. Які галузі промисловості Наддніпрянської України розвивалися 

швидкими темпами в другій половині ХІХ ст.? Які українські регіони стали 

найрозвинутішими індустріальними районами Російської імперії? 
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14. У чому полягала сутність Столипінської аграрної реформи? 

15. Яких успіхів досягнув гетьман Павло Скоропадський у галузі еко-

номіки? 

16. Яких прорахунків припустилася Директорія УНР в галузі соціально-

економічної політики? 

17. Визначте особливості політики "воєнного комунізму". 

18. Визначте наслідки суцільної колективізації сільського господарства. 

19. Які українські землі входили до складу Польщі в 20 – 30-х ро-

ках ХХ ст.? 

20. Розкрийте особливості нацистського окупаційного режиму. 

21. Які народи були депортовані з Криму під час Другої світової війни? 

22. Хто був Першим секретарем ЦК КПРС у 1953 – 1964 рр.? Які 

сільськогосподарські кампанії провело партійно-державне керівництво 

СРСР у цей час? 

23. Визначте особливості економічної реформи другої половини  

60-х років ХХ ст. 

24. Розкрийте слабкі місця промисловості УРСР другої половини 60-х – 

першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте особливості економічної ситуації 1991 – 1994 рр. 

 

Варіант 13 

1. Що таке привласнювальне господарство? 

2. Яких змін зазнала соціальна організація людей за доби неоліту? 

3. Визначте провідну галузь економіки Лісостепової Скіфії. 

4. Визначте основні верстви населення Київської Русі. 

5. Визначте провідну галузь господарства печенігів. 

6. Яка галузь становила основу економіки України за польсько-ли-

товської доби? 

7. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. 

8. Визначте прикметні ознаки мануфактури. 

9. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Зборівською угодою? 

10. Поясніть значення терміна "займанщина". 

11. Визначте провідну галузь економіки Наддніпрянської України кін-

ця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

12. Які українські землі входили до складу Австрійської (Австро-Угор-

ської) імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 
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13. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

14. Які соціальні верстви виникли в Наддніпрянській Україні після 

скасування кріпосного права в середині ХІХ ст.? 

15. Розкрийте причини усунення Центральної Ради від влади у 1918 р.  

16. Які чинники визначили ставлення українських робітників та се-

лян до гетьмана Павла Скоропадського? 

17. Коли й за яких обставин в УСРР було впроваджено нову еконо-

мічну політику? 

18. Які негативні наслідки мала для радянської України індустріаліза-

ція кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

19. Хто такі осадники? 

20. Які українські землі потрапили до сфери інтересів СРСР відпо-

відно до умов секретного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа?  

21. Скільки цивільних людей було вивезено з України на примусову 

працю до Німеччини під час Другої світової війни? Як називали в Німеч-

чині вивезених з окупованих східних територій підневільних робітників? 

22. Яку галузь економіки сталінське керівництво вважало пріоритет-

ною в період повоєнної відбудови? 

23. Скільки економічних адміністративних районів було створено 

в УРСР у ході реформи управління 1957 р.? 

24. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС у березні 1985 р.? 

Яку назву дістали розпочаті цим керівником соціально-економічні й полі-

тичні перетворення? 

25. Які чинники зумовили зменшення кількості населення українсь-

кого села у 1990-х – 2010-х роках? 

 

Варіант 14 

1. Коли на території України з'явилися архантропи? Що було провід-

ною галуззю їхнього господарства? 

2. Розкрийте особливості неолітичного землеробства. 

3. Визначте провідні галузі економіки античних міст-держав Північ-

ного Причорномор'я. 

4. Що таке натуральне господарство? 

5. Визначте провідну галузь господарства половців. 

6. Визначте прикметні ознаки фільварку як форми господарства. 

7. Визначте основні галузі економіки Кримського ханства. 
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8. Яку кількість козаків мало налічувати українське козацьке військо 

згідно з Березневими статями? 

9. Яка частина козацької України мала відійти до Московської дер-

жави за умовами Андрусівського перемир'я? 

10. Розкрийте особливості соціальної структури населення Західної 

України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

11. Що таке промисловий переворот? Коли розпочався промисловий 

переворот у Наддніпрянській Україні? 

12. Як називалися й якими питаннями опікувалися органи місцевого 

самоврядування, створені в ході земської реформи 1864 р.? 

13. Визначте особливості розвитку промисловості Західної України 

в другій половині ХІХ ст.  

14. Який вплив справила Столипінська аграрна реформа на сільське 

господарство Наддніпрянської України? 

15. Яких прорахунків припустився гетьман Павло Скоропадський 

у галузі соціально-економічної політики? 

16. Яку соціально-економічну політику проводило керівництво ЗУНР? 

17. Який крок більшовицької партії започаткував перехід від політики 

"воєнного комунізму" до нової економічної політики? 

18. Якими методами здійснювалась колективізація сільського госпо-

дарства наприкінці 20-х – у 30-х роках ХХ ст.? 

19. Яку аграрну політику проводив на українських землях румунський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

20. Які українські землі ввійшли до складу СРСР і УРСР у 1939 р.? 

21. Які соціальні та економічні чинники спонукали жителів України 

до співпраці з нацистськими окупантами? 

22. Яка галузь економіки посідала провідне становище в період по-

воєнної відбудови? 

23. Скільки рад народного господарства було створено в УРСР у ході 

реформи управління 1957 р.? 

24. Розкрийте особливості економічної політики Михайла Горбачова 

та її вплив на Україну. 

25. Визначте відмінні ознаки сучасного українського олігархату. 

 

Варіант 15 

1. Визначте основне господарське заняття архантропів. 

2. Розкрийте відмінні ознаки соціальної організації носіїв трипільсь-

кої культури. 
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3. Розрийте особливості торгових відносин античних міст-держав 

Північного Причорномор'я з Великою Скіфією. 

4. Визначте непривілейовані верстви населення Київської Русі. 

5. Визначте відмінні ознаки цеху як об'єднання ремісників. 

6. Що становило основу експорту з України в другій половині ХVІ – пер-

шій половині ХVІІ ст.? 

7. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Білоцерківською 

угодою? 

8. Яку назву мав документ, згідно з яким було юридично оформлено 

кріпосне право на Лівобережній і Слобідській Україні наприкінці ХVІІІ ст.? 

9. Які українські землі ввійшли до складу Австрійської імперії напри-

кінці ХVІІІ ст.? 

10. На які групи поділялося селянство Наддніпрянської України на-

прикінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

11. Які обставини спонукали російського царя Олександра ІІ до ска-

сування кріпосного права? Коли він підписав маніфест про скасування крі-

пацтва? 

12. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток торгівлі Наддні-

прянської України у другій половині ХІХ ст.? 

13. Визначте відмінні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

14. Які зміни відбулися в аграрній сфері за доби Центральної Ради? 

15. Розкрийте соціальні та економічні причини втрати влади геть-

маном Павлом Скоропадським. 

16. Визначте основні складові нової економічної політики. 

17. Розкрийте прикметні ознаки комуни й артілі як форм колектив-

ного господарства. 

18. Які чинники зумовили швидкий розвиток української кооперації 

у Польщі в 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

19. Які прояви мала реалізація радянською владою тактики "спале-

ної землі" в 1941 – 1942 рр.? 

20. Які окуповані українські землі перебували в німецькій зоні окупа-

ції під час Другої світової війни? 

21. Визначте особливості відбудови народного господарства України 

в повоєнний період. 

22. Які зміни відбулися в соціальній сфері УРСР у хрущовський період? 

23. Розкрийте слабкі місця сільського господарства УРСР другої по-

ловини 60-х – першої половини 80-х років ХХ ст. 
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24. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС у березні 1985 р.? 

Яку назву дістали розпочаті цим керівником соціально-економічні й полі-

тичні перетворення? 

25. Визначте особливості аграрної реформи Леоніда Кучми. 

 

Варіант 16 

1. Розкрийте прикметні ознаки первісного людського стада. 

2. Визначте прикметні ознаки відтворювального господарства нео-

літичної доби. 

3. Які категорії залежного сільського населення існували в Київ-

ській Русі? 

4. Визначте позитивні тенденції розвитку економіки Київської Русі 

в період удільної роздробленості. 

5. На які стани поділялося населення українських земель у складі Ве-

ликого князівства Литовського? 

6. Визначте прикметні ознаки розпорошеної мануфактури. 

7. Яка значна група українського населення підтримала гетьмана Іва-

на Мазепу після укладання ним союзу зі шведським королем Карлом ХІІ? 

8. Які привілеї отримували українські переселенці на Слобідській 

Україні в другій половині ХVІІ ст.? 

9. Який український край увійшов до складу Австрійської імперії на-

прикінці ХVІІ ст.? 

10. Які форми торгівлі існували в Наддніпрянській Україні наприкін-

ці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

11. Коли й за яких обставин скасували кріпосне право на західно-

українських землях? 

12. Визначте основні тенденції розвитку сільського господарства Над-

дніпрянської України у другій половині ХІХ ст. 

13. Визначте головні цілі Столипінської аграрної реформи. 

14. Яких успіхів досягнув гетьман Павло Скоропадський у галузі еко-

номіки? 

15. Розкрийте соціальні та економічні причини поразки Директорії УНР. 

16. Хто такі непмани? 

17. Визначте причини й наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. 

18. Яку аграрну політику проводив у Закарпатті чехословацький уряд 

у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

19. Хто такі остарбайтери? 
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20. Які окуповані українські землі перебували в румунській зоні оку-

пації під час Другої світової війни? 

21. Визначте причини й наслідки голоду 1946 – 1947 рр. 

22. Яку область було передано зі складу РРФСР до складу УРСР 

у 1954 р.? 

23. Визначте особливості економічної реформи другої половини  

60-х років ХХ ст. 

24. Визначте особливості економічної ситуації 1991 – 1994 рр. 

25. Що спричинило стрімке падіння економіки України у 2009 р.? 

 

Варіант 17 

1. Коли на території України жили неандертальці? Що було основ-

ною галуззю їхнього господарства? 

2. Розкрийте відмінні ознаки господарства носіїв трипільської культури. 

3. Розкрийте відмінні ознаки соціальної організації населення Вели-

кої Скіфії. 

4. Яке значення мала торгівля з погляду зміцнення позицій перших 

правителів Київської Русі? 

5. Визначте панівні верстви населення Галицько-Волинської держави. 

6. Яка галузь становила основу економіки українських земель у складі 

Корони Польської? 

7. Розкрийте джерела формування українського козацтва. 

8. Визначте відмінні ознаки централізованої мануфактури. 

9. Визначте соціальні та економічні причини Козацької революції се-

редини ХVІІ ст. 

10. Які права дістала українська козацька старшина згідно з "Жало-

ванной грамотой дворянству"? 

11. Що таке промисловий переворот? Коли розпочався промисло-

вий переворот у Наддніпрянській Україні? 

12. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток промисловості 

Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.? 

13. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

14. Які українські землі перебували поза межами Російської імперії 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 

15. Які зобов'язання взяла на себе Центральна Рада за умовами угоди 

з урядами Німеччини й Австро-Угорщини? 
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16. Які верстви населення України становили соціальну базу гетьман-

ського режиму Павла Скоропадського? 

17. Визначте особливості нової економічної політики. 

18. Які прояви мала "ліквідація куркульства як класу"? 

19. Яку аграрну політику проводив на українських землях польський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

20. Які соціальні та економічні перетворення були здійснені в Захід-

ній Україні радянською владою в 1939 – 1941 рр.? 

21. Які окуповані українські землі перебували поза межами німецької 

зони окупації під час Другої світової війни? 

22. Які соціальні та економічні перетворення здійснив на західно-

українських землях у перші повоєнні роки радянський режим? 

23. Як називалися державні органи, створені в ході реформи управ-

ління промисловістю й будівництвом 1957 р.? 

24. Які зміни відбулися в соціальній структурі населення УРСР у дру-

гій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ ст.? 

25. Які чинники зумовили зменшення кількості населення українсько-

го села у 1990-х – 2010-х роках? 

 

Варіант 18 

1. Визначте основне господарське заняття неандертальців. 

2. Яких змін зазнала соціальна організація людей за доби неоліту? 

3. Які позитивні зміни відбулися в економіці східнослов'янських пле-

мен у другій половині І тис. н. е.? 

4. Визначте панівні верстви населення Київської Русі. 

5. Як позначилась на економіці Південно-Західної Русі монгольська 

навала?  

6. Визначте основні галузі економіки Кримського ханства. 

7. Коли виникло реєстрове козацтво? Яку кількість козаків налічував 

перший реєстр? 

8. Які типи мануфактур існували на українських землях у складі Речі 

Посполитої? 

9. Яка частина козацької України мала відійти до Речі Посполитої 

за умовами Андрусівського перемир'я? 

10. Яку соціальну політику проводив гетьман Іван Мазепа? 

11. На які групи поділялося селянство Наддніпрянської України на-

прикінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 
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12. Які українські землі входили до складу Австрійської (Австро-Угор-

ської) імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 

13. Визначте особливості розвитку промисловості Західної України 

в другій половині ХІХ ст.  

14. Які галузі промисловості Наддніпрянської України розвивалися 

швидкими темпами в другій половині ХІХ ст.? Які українські регіони стали 

найрозвинутішими індустріальними районами Російської імперії? 

15. Розкрийте причини конфлікту Центральної Ради і німецько-ав-

стрійської окупаційної адміністрації. 

16. Яких прорахунків припустилася Директорія УНР у галузі соціально-

економічної політики? 

17. Визначте причини й наслідки голоду 1921 – 1923 рр. 

18. Які позитивні наслідки мала для радянської України індустріалі-

зація кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

19. Які землі належали до Польщі "Б" у 20 – 30-х роках ХХ ст.? Якими 

економічними особливостями вирізнявся цей регіон? 

20. Які українські землі ввійшли до складу СРСР і УРСР у 1940 р.? 

21. Визначте місце України у планах нацистської Німеччини. 

22. Яка галузь економіки посідала провідне становище в період по-

воєнної відбудови? 

23. Хто був Першим секретарем ЦК КПРС у 1953 – 1964 рр.? Які 

сільськогосподарські кампанії партійно-державне керівництво СРСР про-

вело у цей час? 

24. Розкрийте особливості економічної політики Михайла Горбачова 

та її вплив на Україну. 

25. Які позитивні зміни відбулися в економіці України в період прав-

ління Леоніда Кучми? 

 

Варіант 19 

1. Розкрийте прикметні ознаки праобщини неандертальців. 

2. Розкрийте особливості неолітичного землеробства. 

3. Розрийте особливості суспільного ладу античних міст-держав Пів-

нічного Причорномор'я. 

4. Які економічні чинники сприяли виникненню Київської Русі? 

5. Яку соціальну політику проводив князь Данило Галицький? 

6. Визначте привілейовані стани населення українських земель Ве-

ликого князівства Литовського. 
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7. Визначте прикметні ознаки мануфактури. 

8. Назвіть основні господарські заняття низових козаків другої поло-

вини ХV – першої половини ХVІІ ст. 

9. Поясніть значення терміна "ясир". 

10. Яку територію охоплювала Слобідська Україна? 

11. Розкрийте особливості соціальної структури населення Західної 

України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

12. Визначте провідну галузь економіки Наддніпрянської України кін-

ця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

13. Які обставини спонукали російського царя Олександра ІІ до скасу-

вання кріпосного права? Коли він підписав маніфест про скасування крі-

пацтва? 

14. Які соціальні верстви виникли в Наддніпрянській Україні після ска-

сування кріпосного права в середині ХІХ ст.? 

15. У чому полягала сутність Столипінської аграрної реформи? 

16. Яким документом було проголошено утворення УНР? Які україн-

ські землі ввійшли до її складу? 

17. Чому Директорія УНР втратила підтримку українських селян? 

18. Що було стрижнем політики "воєнного комунізму"? 

19. Визначте наслідки індустріалізації кінця 20 – 30-х років ХХ ст. 

для радянської України. 

20. Хто такі осадники? 

21. Розкрийте особливості нацистського окупаційного режиму. 

22. Які прояви мала реалізація нацистськими окупантами тактики 

"спаленої землі" в 1943 – 1944 рр.? 

23. Яку галузь економіки вважало пріоритетною сталінське керівни-

цтво в період повоєнної відбудови? 

24. Розкрийте слабкі місця сільського господарства УРСР другої по-

ловини 60-х – першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте прикметні ознаки сучасного українського олігархату. 

 

Варіант 20 

1. Визначте основне господарське заняття кроманьйонців. 

2. Розкрийте прикметні ознаки соціальної організації носіїв трипіль-

ської культури. 

3. Визначте провідну галузь економіки Степової Скіфії. 
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4. У чому полягала сутність податкової реформи княгині Ольги? 

5. Визначте провідну галузь господарства печенігів. 

6. На які стани поділялося населення українських земель у складі 

Корони Польської? 

7. Визначте прикметні ознаки розпорошеної мануфактури. 

8. Визначте причини козацько-селянських повстань кінця ХVІ – по-

чатку ХVІІ ст. 

9. Яку кількість козаків мало налічувати українське козацьке військо 

згідно з Березневими статями? 

10. Назвіть основні господарські заняття запорозьких козаків періоду 

Нової Січі. 

11. Який український край увійшов до складу Австрійської імперії 

внаслідок першого поділу Речі Посполитої? 

12. Розкрийте особливості соціальної структури населення Наддні-

прянської України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

13. Які буржуазні реформи царський уряд провів у 60 – 70-х ро-

ках ХІХ ст.? Коли було скасовано кріпосне право? 

14. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток торгівлі Наддні-

прянської України у другій половині ХІХ ст.? 

15. Який вплив справила Столипінська аграрна реформа на сільське 

господарство Наддніпрянської України? 

16. Розкрийте причини усунення Центральної Ради від влади у 1918 р.  

17. Розкрийте соціальні та економічні причини поразки Директорії УНР. 

18. Що таке націоналізація? Що націоналізували більшовики в період 

"воєнного комунізму"? 

19. Що таке індустріалізація? 

20. Які українські землі входили до складу Польщі в 20 – 30-х ро-

ках ХХ ст.? 

21. Розкрийте особливості економічної політики нацистських окупан-

тів в Україні. 

22. Які народи були депортовані з Криму під час Другої світової війни? 

23. Визначте причини й наслідки голоду 1946 – 1947 рр. 

24. Скільки економічних адміністративних районів було створено 

в УРСР у ході реформи управління 1957 р.? 

25. Визначте особливості приватизації промислових підприємств 

у період правління Леоніда Кучми. 
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Варіант 21 

1. Розкрийте прикметні ознаки родової общини кроманьйонців.  

2. Визначте прикметні ознаки відтворювального господарства нео-

літичної доби. 

3. Що спричинило появу в Північному Причорномор'ї кочового ско-

тарства? 

4. Визначте основні верстви населення Київської Русі. 

5. Визначте провідну галузь господарства половців. 

6. Визначте прикметні ознаки цеху як об'єднання ремісників. 

7. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. 

8. Що становило основу експорту з України в другій половині ХVІ – пер-

шій половині ХVІІ ст.? 

9. Які соціальні та економічні зміни відбулися на українських зем-

лях 1648 р.? 

10. Які привілеї отримували українські переселенці на Слобідській 

Україні в другій половині ХVІІ ст.? 

11. Які держави поділили між собою Річ Посполиту наприкінці ХVІІІ ст.? 

Яким державам дісталися її українські землі? 

12. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 

13. Як називалися й якими питаннями опікувалися органи місцевого 

самоврядування, створені в ході земської реформи 1864 р.? 

14. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток промисловості 

Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.? 

15. Які зміни відбулися в аграрній сфері за доби Центральної Ради? 

16. Яку соціально-економічну політику проводило керівництво ЗУНР? 

17. Визначте особливості політики "воєнного комунізму". 

18. Якими методами здійснювалася колективізація сільського госпо-

дарства наприкінці 20-х – у 30-х роках ХХ ст.? 

19. Які українські землі входили до складу Румунії в 20 – 30-х ро-

ках ХХ ст.? 

20. Які соціальні та економічні перетворення були здійснені в Захід-

ній Україні радянською владою в 1939 – 1941 рр.? 

21. Скільки цивільних людей було вивезено з України на примусову 

працю до Німеччини під час Другої світової війни? Як називали в Німеч-

чині вивезених з окупованих східних територій підневільних робітників? 
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22. Визначте особливості відбудови народного господарства України 

в повоєнний період. 

23. Як називалися державні органи, створені в ході реформи управ-

ління промисловістю й будівництвом 1957 р.? 

24. Розкрийте слабкі місця промисловості УРСР другої полови-

ни 60-х – першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте особливості економічної ситуації 1991 – 1994 рр. 

 

Варіант 22 

1. Що спричинило виникнення племен? 

2. Розкрийте особливості становища жінки в сарматському суспільстві. 

3. Визначте провідні галузі економіки античних міст-держав Північ-

ного Причорномор'я. 

4. Що таке натуральне господарство? 

5. Визначте панівні верстви населення Галицько-Волинської держави. 

6. Яка галузь становила основу економіки України за польсько-литов-

ської доби? 

7. Якими документами було юридично оформлено кріпосне право 

на українських землях у складі Корони Польської та Великого князівства 

Литовського? 

8. Назвіть основні господарські заняття низових козаків другої поло-

вини ХV – першої половини ХVІІ ст. 

9. Яка значна група українського населення підтримала гетьмана Іва-

на Мазепу після укладення ним союзу зі шведським королем Карлом ХІІ? 

10. Які права дістала українська козацька старшина згідно з "Жало-

ванной грамотой дворянству"? 

11. Які українські землі ввійшли до складу Австрійської імперії на-

прикінці ХVІІІ ст.? 

12. Які форми торгівлі існували в Наддніпрянській Україні наприкін-

ці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

13. Які галузі промисловості Наддніпрянської України розвивалися 

швидкими темпами в другій половині ХІХ ст.? Які українські регіони стали 

найрозвинутішими індустріальними районами Російської імперії? 

14. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

15. Визначте провідні цілі Столипінської аграрної реформи. 
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16. Яких успіхів досягнув гетьман Павло Скоропадський у галузі еко-

номіки? 

17. Яких прорахунків припустилася Директорія УНР у галузі соці-

ально-економічної політики? 

18. Визначте основні складники нової економічної політики. 

19. Визначте причини й наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. 

20. Які землі належали до Польщі "Б" у 20 – 30-х роках ХХ ст.? Якими 

економічними особливостями відзначався цей регіон? 

21. Коли перестала існувати Карпатська Україна? Яка держава за-

хопила її територію? 

22. Які соціальні та економічні чинники спонукали жителів України 

до співпраці з нацистськими окупантами? 

23. Які соціальні та економічні перетворення здійснив радянський 

режим на західноукраїнських землях у перші повоєнні роки? 

24. Хто був Першим секретарем ЦК КПРС у 1953 – 1964 рр.? Які сіль-

ськогосподарські кампанії провело партійно-державне керівництво СРСР 

у цей час? 

25. Визначте особливості аграрної реформи Леоніда Кучми. 

 

Варіант 23 

1. Визначте основне господарське заняття архантропів. 

2. Що таке неолітична революція? 

3. Розкрийте особливості суспільного ладу східних слов'ян другої 

половини І тис. н. е. 

4. Визначте непривілейовані верстви населення Київської Русі. 

5. Як позначилася на економіці Південно-Західної Русі монгольська 

навала?  

6. Визначте основні положення "Устави на волоки". 

7. Визначте основні галузі економіки Кримського ханства. 

8. Визначте відмінні ознаки централізованої мануфактури. 

9. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Зборівською угодою? 

10. Визначте причини виникнення гайдамацького руху. 

11. Визначте провідну галузь економіки Наддніпрянської України кін-

ця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

12. Які українські землі перебували поза межами Російської імперії 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 



32 

13. Коли й за яких обставин було скасовано кріпосне право на західно-

українських землях? 

14. Визначте основні тенденції розвитку сільського господарства Над-

дніпрянської України у другій половині ХІХ ст. 

15. Визначте прикметні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

16. Які соціально-економічні перетворення передбачав ІІІ Універсал 

Центральної Ради? 

17. Розкрийте соціальні та економічні причини втрати влади геть-

маном Павлом Скоропадським. 

18. Хто такі непмани? 

19. Розкрийте прикметні ознаки комуни й артілі як форм колектив-

ного господарства. 

20. Яку аграрну політику проводив у Закарпатті чехословацький уряд 

у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

21. Які прояви мала реалізація радянською владою тактики "спале-

ної землі" в 1941 – 1942 рр.? 

22. З яких земель було депортовано українське населення в ході 

операції "Вісла"? 

23. Скільки рад народного господарства було створено в УРСР у ході 

реформи управління 1957 р.? 

24. Які зміни відбулися в соціальній структурі населення УРСР у дру-

гій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ ст.? 

25. Що спричинило стрімке падіння економіки України у 2009 р.? 

 

Варіант 24 

1. Що таке привласнювальне господарство? 

2. Розкрийте прикметні ознаки соціальної організації носіїв трипіль-

ської культури. 

3. Які позитивні зміни відбулися в економіці східнослов'янських пле-

мен у другій половині І тис. н. е.? 

4. Яке значення мала торгівля з погляду зміцнення позицій перших 

правителів Київської Русі? 

5. Визначте панівні верстви населення Київської Русі. 

6. Визначте прикметні ознаки фільварку як форми господарства. 

7. На які стани поділялося населення українських земель у складі 

Великого князівства Литовського? 
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8. Визначте причини козацько-селянських повстань кінця ХVІ – по-

чатку ХVІІ ст. 

9. Поясніть значення терміна "ясир". 

10. Яку соціальну політику проводив гетьман Іван Мазепа? 

11. Розкрийте особливості соціальної структури населення Західної 

України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

12. Що таке промисловий переворот? Коли розпочався промисло-

вий переворот у Наддніпрянській Україні? 

13. Які обставини спонукали російського царя Олександра ІІ до скасу-

вання кріпосного права? Коли він підписав маніфест про скасування крі-

пацтва? 

14. Визначте особливості розвитку промисловості Західної України 

в другій половині ХІХ ст.  

15. Визначте головні цілі Столипінської аграрної реформи. 

16. Які зобов'язання взяла на себе Центральна Рада за умовами 

угоди з урядами Німеччини й Австро-Угорщини? 

17. Яких прорахунків припустився гетьман Павло Скоропадський 

у галузі соціально-економічної політики? 

18. Визначте причини й наслідки голоду 1921 – 1923 рр. 

19. Які прояви мала "ліквідація куркульства як класу"? 

20. Яку аграрну політику проводив на українських землях румунський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

21. Хто такі остарбайтери? 

22. Які прояви мала реалізація нацистськими окупантами тактики 

"спаленої землі" в 1943 – 1944 рр.? 

23. Яку область було передано зі складу РРФСР до складу УРСР 

у 1954 р.? 

24. Які зміни відбулися в соціальній сфері УРСР у хрущовський період? 

25. Які чинники зумовили зменшення кількості населення українського 

села у 1990-х – 2010-х роках? 

 

Варіант 25 

1. Коли на території України з'явилися архантропи? Що було основ-

ною галуззю їхнього господарства? 

2. Яких змін зазнала соціальна організація людей за доби неоліту? 

3. Розрийте особливості торгових відносин античних міст-держав 

Північного Причорномор'я з Великою Скіфією. 
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4. Які категорії залежного сільського населення існували в Київ-

ській Русі? 

5. Яку економічну політику проводив князь Данило Галицький? 

6. Яка галузь становила основу економіки українських земель у складі 

Корони Польської? 

7. Коли виникло реєстрове козацтво? Яку кількість козаків налічував 

перший реєстр? 

8. Визначте відмінні ознаки мануфактури. 

9. Поясніть значення терміна "займанщина". 

10. Назвіть основні господарські заняття запорозьких козаків періоду 

Нової Січі. 

11. На які групи поділялося селянство Наддніпрянської України напри-

кінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 

12. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 

13. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток торгівлі Наддні-

прянської України у другій половині ХІХ ст.? 

14. Які соціальні верстви виникли в Наддніпрянській Україні після скасу-

вання кріпосного права в середині ХІХ ст.? 

15. У чому полягала сутність Столипінської аграрної реформи? 

16. Які чинники визначили ставлення українських робітників та се-

лян до гетьмана Павла Скоропадського? 

17. Яку соціально-економічну політику проводило керівництво ЗУНР? 

18. Визначте особливості нової економічної політики. 

19. Які негативні наслідки мала для радянської України індустріалі-

зація кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

20. Яку аграрну політику проводив на українських землях польський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

21. Які українські землі ввійшли до складу СРСР і УРСР у 1940 р.? 

22. Визначте місце України у планах нацистської Німеччини. 

23. Яка галузь економіки посідала провідне становище в період по-

воєнної відбудови? 

24. Визначте особливості економічної реформи другої половини  

60-х років ХХ ст. 

25. Які позитивні зміни відбулися в економіці України в період прав-

ління Леоніда Кучми? 
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Варіант 26 

1. Визначте відмінні ознаки первісного людського стада. 

2. Визначте відмінні ознаки господарства носіїв трипільської культури. 

3. Визначте особливості суспільного ладу античних міст-держав Пів-

нічного Причорномор'я. 

4. Визначте провідну галузь економіки Київської Русі. 

5. Як змінилася соціальна структура населення Київської Русі після 

запровадження християнства? 

6. Яка галузь становила основу економіки українських земель у складі 

Великого князівства Литовського? 

7. На які стани поділялося населення українських земель у складі 

Корони Польської? 

8. Які типи мануфактур існували на українських землях у складі Ре-

чі Посполитої? 

9. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Білоцерківською 

угодою? 

10. Яким документом було юридично оформлено кріпосне право 

на Лівобережній і Слобідській Україні наприкінці ХVІІІ ст.? 

11. Які українські землі входили до складу Російської імперії напри-

кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.? 

12. Розкрийте особливості соціальної структури населення Наддні-

прянської України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

13. Які буржуазні реформи царський уряд провів у 60 – 70-х роках 

ХІХ ст.? Коли було скасовано кріпосне право? 

14. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

15. Визначте відмінні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

16. Розкрийте причини конфлікту Центральної Ради і німецько-австрій-

ської окупаційної адміністрації. 

17. Які верстви населення України становили соціальну базу гетьман-

ського режиму Павла Скоропадського? 

18. Коли й за яких обставин в УСРР було впроваджено нову еконо-

мічну політику? 

19. Визначте наслідки суцільної колективізації сільського господарства. 

20. Які чинники зумовили швидкий розвиток української кооперації 

в Польщі в 20 – 30-х роках ХХ ст.? 
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21. Розкрийте особливості нацистського окупаційного режиму. 

22. Які окуповані українські землі перебували в румунській зоні оку-

пації під час Другої світової війни? 

23. Яку галузь економіки сталінське керівництво вважало пріоритет-

ною в період повоєнної відбудови? 

24. Визначте слабкі місця промисловості УРСР другої половини 60-х – 

першої половини 80-х років ХХ ст. 

25. Визначте прикметні ознаки сучасного українського олігархату. 

 

Варіант 27 

1. Коли на території України жили неандертальці? Що було основною 

галуззю їхнього господарства? 

2. Визначте прикметні ознаки родової общини кроманьйонців.  

3. Визначте прикметні ознаки соціальної організації населення Вели-

кої Скіфії. 

4. Які економічні чинники сприяли виникненню Київської Русі? 

5. Яку політику проводив князь Роман Мстиславич щодо галицького 

боярства? 

6. Яку назву мав документ, згідно з яким було юридично оформлено 

кріпосне право на українських землях у складі Корони Польської та Вели-

кого князівства Литовського? 

7. Визначте джерела формування українського козацтва. 

8. Визначте соціальні та економічні причини Козацької революції се-

редини ХVІІ ст. 

9. Які права дістала українська козацька старшина згідно з "Жалован-

ной грамотой дворянству"? 

10. Розкрийте особливості соціальної структури населення Західної 

України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

11. Визначте провідну галузь економіки Наддніпрянської України кін-

ця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

12. Як називалися й якими питаннями опікувалися органи місцевого 

самоврядування, створені в ході земської реформи 1864 р.? 

13. Які галузі промисловості Наддніпрянської України розвивалися 

швидкими темпами в другій половині ХІХ ст.? Які українські регіони стали 

найрозвинутішими індустріальними районами Російської імперії? 

14. Який вплив справила Столипінська аграрна реформа на сільське 

господарство Наддніпрянської України? 
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15. Визначте причини усунення Центральної Ради від влади у 1918 р.  

16. Яких успіхів досягнув гетьман Павло Скоропадський у галузі еко-

номіки? 

17. Що було стрижнем політики "воєнного комунізму"? 

18. Які позитивні наслідки мала для радянської України індустріалі-

зація кінця 20 – 30-х років ХХ ст.? 

19. Які землі належали до Польщі "Б" у 20 – 30-х роках ХХ ст.? Якими 

економічними особливостями відзначався цей регіон? 

20. Які окуповані українські землі входили до складу рейхскомісаріату 

"Україна" під час Другої світової війни? 

21. Які народи були депортовані з Криму під час Другої світової війни? 

22. Визначте причини й наслідки голоду 1946 – 1947 рр. 

23. Назвіть слабкі місця сільського господарства УРСР другої поло-

вини 60-х – першої половини 80-х років ХХ ст. 

24. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС у березні 1985 р.? 

Яку назву дістали розпочаті цим керівником соціально-економічні й полі-

тичні перетворення? 

25. Визначте особливості приватизації промислових підприємств 

у період правління Леоніда Кучми. 

 

Варіант 28 

1. Визначте основне господарське заняття неандертальців. 

2. Що спричинило виникнення племен? 

3. Визначте провідну галузь економіки Лісостепової Скіфії. 

4. У чому полягала сутність податкової реформи княгині Ольги? 

5. Визначте провідну галузь господарства печенігів. 

6. Визначте привілейовані стани населення українських земель Ко-

рони Польської. 

7. Визначте прикметні ознаки розпорошеної мануфактури. 

8. Яку кількість козаків мало налічувати українське козацьке військо 

за Березневими статями? 

9. Яку територію охоплювала Слобідська Україна? 

10. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 

11. Які форми торгівлі існували в Наддніпрянській Україні наприкін-

ці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.? 
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12. Коли й за яких обставин було скасовано кріпосне право на західно-

українських землях? 

13. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток торгівлі Наддні-

прянської України у другій половині ХІХ ст.? 

14. Визначте провідні цілі Столипінської аграрної реформи. 

15. Які зміни відбулися в аграрній сфері за доби Центральної Ради? 

16. Чому Директорія УНР втратила підтримку українських селян? 

17. Що таке націоналізація? Що націоналізували більшовики в період 

"воєнного комунізму"? 

18. Якими методами здійснювалася колективізація сільського госпо-

дарства наприкінці 20-х – у 30-х роках ХХ ст.? 

19. Хто такі осадники? 

20. Які соціальні та економічні перетворення були здійснені в Захід-

ній Україні радянською владою в 1939 – 1941 рр.? 

21. Які окуповані українські землі перебували в німецькій зоні окупа-

ції під час Другої світової війни? 

22. Визначте особливості відбудови народного господарства України 

в повоєнний період. 

23. Скільки рад народного господарства було створено в УРСР у ході 

реформи управління 1957 р.? 

24. Розкрийте особливості економічної політики Михайла Горбачова 

та її вплив на Україну. 

25. Визначте особливості економічної ситуації 1991 – 1994 рр. 

 

Варіант 29 

1. Розкрийте прикметні ознаки праобщини неандертальців. 

2. Які зміни відбулися в господарстві людей за доби мезоліту? 

3. Визначте провідну галузь економіки Степової Скіфії. 

4. Визначте основні верстви населення Київської Русі. 

5. Визначте провідну галузь господарства половців. 

6. Визначте привілейовані стани населення українських земель Ве-

ликого князівства Литовського. 

7. Визначте основні положення "Устави на волоки". 

8. Визначте прикметні ознаки централізованої мануфактури. 

9. Які соціальні та економічні зміни відбулися на українських зем-

лях 1648 р.? 
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10. Яка значна група українського населення підтримала гетьмана Іва-

на Мазепу після укладання ним союзу зі шведським королем Карлом ХІІ? 

11. Які українські землі ввійшли до складу Австрійської імперії напри-

кінці ХVІІІ ст.? 

12. Що таке промисловий переворот? Коли розпочався промисловий 

переворот у Наддніпрянській Україні? 

13. Визначте особливості розвитку промисловості Західної України 

в другій половині ХІХ ст.  

14. Визначте основні тенденції розвитку сільського господарства Над-

дніпрянської України у другій половині ХІХ ст. 

15. У чому полягала сутність Столипінської аграрної реформи? 

16. Які соціально-економічні перетворення передбачав ІІІ Універсал 

Центральної Ради? 

17. Розкрийте соціальні та економічні причини поразки Директорії УНР. 

18. Визначте наслідки індустріалізації кінця 20 – 30-х років ХХ ст. 

для радянської України. 

19. Визначте причини й наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. 

20. Яку аграрну політику проводив у Закарпатті чехословацький уряд 

у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

21. Які українські землі ввійшли до складу СРСР і УРСР у 1939 р.? 

22. Які соціальні та економічні чинники спонукали жителів України 

до співпраці з нацистськими окупантами? 

23. Скільки економічних адміністративних районів було створено 

в УРСР у ході реформи управління 1957 р.? 

24. Які зміни відбулися в соціальній структурі населення УРСР у дру-

гій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ ст.? 

25. Що спричинило стрімке падіння економіки України у 2009 р.? 

 

Варіант 30 

1. Визначте основне господарське заняття кроманьйонців. 

2. Назвіть прикметні ознаки соціальної організації носіїв трипільської 

культури. 

3. Які східнослов'янські племена мешкали на території України? 

4. Що таке натуральне господарство? 

5. Як змінилася соціальна структура населення Київської Русі після 

запровадження християнства? 



40 

6. Визначте прикметні ознаки цеху як об'єднання ремісників. 

7. Визначте основні галузі економіки Кримського ханства. 

8. Яку кількість козаків мав налічувати реєстр за Зборівською угодою? 

9. Які привілеї отримували українські переселенці на Слобідській 

Україні в другій половині ХVІІ ст.? 

10. Визначте провідну галузь економіки Західної України кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст. 

11. Як будівництво залізниць вплинуло на розвиток промисловості 

Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст.? 

12. Що спонукало західноукраїнських селян до масової еміграції на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

13. Визначте прикметні ознаки синдикату як однієї із форм монополій. 

14. Які зобов'язання взяла на себе Центральна Рада за умовами угоди 

з урядами Німеччини й Австро-Угорщини? 

15. Яких прорахунків припустилася Директорія УНР в галузі соціально-

економічної політики? 

16. Визначте особливості політики "воєнного комунізму". 

17. Розкрийте прикметні ознаки комуни й артілі як форм колективного 

господарства. 

18. Яку аграрну політику проводив на українських землях румунський 

уряд у 20 – 30-х роках ХХ ст.? 

19. Які прояви мала реалізація радянською владою тактики "спаленої 

землі" в 1941 – 1942 рр.? 

20. Скільки цивільних людей було вивезено з України на примусову 

працю до Німеччини під час Другої світової війни? Як називали в Німеч-

чині вивезених з окупованих східних територій підневільних робітників? 

21. Яка галузь економіки посідала провідне становище в період по-

воєнної відбудови? 

22. Яку область було передано зі складу РРФСР до складу УРСР 

у 1954 р.? 

23. Визначте особливості економічної реформи другої половини  

60-х років ХХ ст. 

24. Хто став Генеральним секретарем ЦК КПРС у березні 1985 р.? 

Яку назву дістали розпочаті цим керівником соціально-економічні й полі-

тичні перетворення? 

25. Визначте особливості аграрної реформи Леоніда Кучми. 



41 

2. Рекомендована література 

 

2.1. Основна 

1. Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., 

допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 704 с. 

2. Економічна історія України : історико-економічне дослідження : в 2 т. 

/ [Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін.] ; НАН України, Ін-т історії 

України. – Київ : Ніка-центр, 2011. – 

Т. 1. – 696 с. 

Т. 2. – 608 с. 

3. Історія Слобідської України : навч. посіб. з народознавства та крає-

знавства / [за ред. В. І. Торкатюка, О. Л. Сидоренка]. – Харків : Основа, 

1998. – 368 с. 

4. Історія України : нове бачення : у 2 т. / [О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, 

М. Ф. Котляр та ін.]. – Київ : Україна, 1995– . – 

Т. 1. – 1995. – 350 с. 

Т. 2. – 1996. – 494 с. 

5. Калініченко В. В. Історія України. Ч. 3 / В. В. Калініченко, І. К. Ри-

балка. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 628 с.  

6. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні 

ХХ ст. / Б. Кравченко; пер. з англ. В. Івашка, В. Корнієнка. – Київ : Основи, 

1997. – 423, [1] с. 

7. Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу : [підручник] 

/ [Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко]. – Київ : Вікар, 

1999. – 737 с. 

8. Маґочій П.-Р. Історія України / П.-Р. Маґочій; пер. з англ. Е. Гийдела, 

С. Грачової. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. 

9. Перевозчиков В. І. Економічна історія українських земель (X – 

XVIII ст.) / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик. – Харків : Основа, 2009. – 142 с. 

10. Рибалка І. К. Історія України. Ч. 1 / І. К. Рибалка. – Харків : Основа, 

1994. – 448 с.  

11. Рибалка І. К. Історія України. Ч. 2 / І. К. Рибалка. – Харків : Основа, 

1997. – 480 с.  

12. Субтельний О. Україна : історія / О. Субтельний; пер. з англ. 

Ю. І. Шевчука. – Київ : Либідь, 1991. – 509, [3] с. 



42 

2.2. Додаткова 

13. Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-ті рр.) 

/ В. К. Баран, В. М. Даниленко. – Київ : Альтернативи, 1999. – 304 с. – 

(Україна крізь віки ; т. 13).  

14. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV – XVIII вв. / Ф. Бродель ; пер. з фр. Л. Е. Куббеля. – Москва : Прогресс, 

1986– . – 

Т. 1. – 1986. – 623 с. 

Т. 2. – 1988. – 634 с. 

Т. 3. – 1992. – 678 с. 

15. Волосник Ю. П. Нова буржуазія в умовах непу / Ю. П. Волосник 

// Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 – 

1928 рр.) : колект. моногр. Ч. 2. – Київ, 2010. – С. 343–381. 

16. Гимбутас М. Славяне : сыны Перуна / М. Гимбутас; пер. с англ. 

Ф. С. Капицы. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 216 с. 

17. Донік О. М. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва 

України в ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Донік // Український історичний 

журнал. – 2009. – № 5. – С. 71–96. 

18. Дорошко М. С. Більшовицька номенклатура в радянській Україні 

у 1917 – 1938 рр. : особливості формування та наслідки діяльності 

/ М. С. Дорошко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2008. – 

Вип. 23. – С. 126–136. 

19. Євсєєва Т. М. Джерела існування родин духовенства / Т. М. Єв-

сєєва // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу 

(1921 – 1928 рр.) : колект. моногр. Ч. 2. – Київ, 2010. –– С. 295–315. 

20. Євсєєва Т. М. Соціальна адаптація духовенства / Т. М. Євсєєва 

// Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921 –

1928 рр.) : колект. моногр. Ч. 2. – Київ, 2010. – С. 325–332. 

21. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період не-

пу : іст.-екон. дослідж. / В. В. Калініченко. – Харків : Основа, 1997. – 

398, [2] с. 

22. Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодо-

мор / Р. Конквест; пер. з англ. С. Васильченка, О. Вітрученка, Ю. Медюка. – 

Київ : Либідь, 1993. – 382, [2] с. 

23. Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : 

навч. посіб. / Л. Кормич, В. Багацький. – Харків : Одіссей, 2001. – 479 с. 



43 

24. Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Право-

бережної України у 20 – 50-х рр. ХІХ ст. / О. О. Крижановська // Український 

історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 130–142. 

25. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.) 

/ С. В. Кульчицький. – Київ : Альтернативи, 1999. – 335, [1] с. – (Україна 

крізь віки ; т. 11). 

26. Кульчицький С. В. Українська Держава часів Гетьманщини 

/ С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 1992. – № 7–8. – 

С. 68–69. 

27. Литвинова Т. Ф. "Поміщицька правда". Дворянство Лівобереж-

ної України та селянське питання наприкінці ХVІІІ – у першій половині 

ХІХ століття (ідеологічний аспект) / Т. Ф. Литвинова. – Дніпропетровськ : 

ЛІРА, 2011. – 732 с. 

28. Макарчук С. А. Этносоциальное развитие и национальные от-

ношения на западноукраинских землях в период империализма 

/ С. А. Макарчук. – Львов, 1983. – 256 с. 

29. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи 

(XVIII – начало ХХ в.) / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург, 2003– . – 

Т. 1. – 2003. – 549 с. 

30. Пашкевич Г. О. Рільництво племен трипільської культури 

/ Г. О. Пашкевич, М. О. Відейко. – Київ : Академперіодика, 2006. – 147 с. 

31. Руденко Р. Г. Соціальна історія України IX – XVIII ст. : монографія 

/ Р. Г. Руденко. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 83 с. 

32. Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – 

Київ : Альтернативи, 1999. – 336 с. – (Україна крізь віки ; т. 9).  

33. Солдатенко В. Ф. Українська революція : історичний нарис : моно-

графія / В. Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. 

34. Українська Центральна Рада : документи і матеріали : у 2 т. 

/ [упоряд. П. П. Толочко та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1996– . – 

Т.1. – 1996. – 592 с. 

Т.2. – 1997. – 422 с. 

35. Хасанов А. М. Социальная история скифов / А. М. Хасанов. – 

Москва : Наука, 1975. – 336 с. 

36. Шевченко В. М. Характеристика категорій земельних власників 

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Український історичний 

журнал. – 2010. – № 2. – С. 75–85. 



44 

2.3. Інформаційні ресурси 

37. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмель-

ницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке [Електронний ре-

сурс] : [монографія] / Л. Гвоздик-Пріцак. – Київ : Обереги, 1999. – 215 с. – 

Режим доступу : http://litopys.org.ua/coss2/gvpr.htm. 

38. Голобуцький В. Запорозьке козацтво [Електронний ресурс] 

/ В. Голобуцький. – Київ : Вища школа, 1994. – 539 с. – Режим доступу : 

http://www.history.org.ua/?libid=9403. 

39. Головко В. Формування первинного капіталу в умовах кризи управ-

ління українською промисловістю (1991 – 1998 рр.) [Електронний ресурс] 

/ В. Головко // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : 

міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 5–17. – Режим доступу : 

http://history.org.ua/JournALL/pro/pro_2012_21/2.pdf. 

40. Залізняк Л. Л. Способи життя мисливських суспільств України 

на межі плейстоцену та голоцену [Електронний ресурс] / Л. Л. Залізняк 

// Археологія. – 1997. – № 1. – С. 17–28. – Режим доступу : 

http://www.vgosau.kiev.ua/a/Archaeology_1997_01.pdf. 

41. Івангородський К. В. Землеробство в економіці Кримського 

ханства (ХV–ХVІІ ст.) : історична інтерпретація проблеми [Електронний 

ресурс] / К. В. Івангородський // Український селянин : зб. наук. пр. – 

Черкаси, 2006. – Вип. 10. – С. 198–204. – Режим доступу : 

file:///C:/Users/Larisa/Downloads/Ukrsel_2006_10_62.pdf. 

42. Касьянов Г. Украина 1991–2007 : очерки новейшей истории 

[Електронний ресурс] / Г. Касьянов. – Київ : Наш час, 2008. – 480 с. – 

Режим доступу : http://history.org.ua/LiberUA/978-966-1530-04-0/978-966-

1530-04-0.pdf. 

43. Котляр М. В. Соціальна структура давньоруського суспільства 

[Електронний ресурс] / М. В. Котляр // Український історичний журнал. – 

2015. – № 6. – С. 13–29. – Режим доступу : http://history.org.ua/LiberUA 

/journal_2015_6/journal_2015_6.pdf. 

 

  

http://www.vgosau.kiev.ua/a/Archaeology_1997_01.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-1530-04-0/978-966-1530-04-0.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/978-966-1530-04-0/978-966-1530-04-0.pdf


45 

Додатки 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 
 

Кафедра українознавства і 
мовної підготовки іноземних громадян 

 
 
 
 
 
 
 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

Контрольна робота 

Варіант 23 

 

 

 

 

 

Перевірив:                                                              Виконав: 

старший викладач                                                  студент 

Шевченко К. І.                                                         групи 6.07.35.16.01 

                                                                                 Колісник Ян Іванович 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2017 



46 

Зміст 

 

Вступ ............................................................................................................. 3 

1. Варіанти контрольних завдань ................................................................ 5 

2. Рекомендована література .................................................................... 41 

2.1. Основна ...................................................................................... 41 

2.2. Додаткова ................................................................................... 42 

2.3. Інформаційні ресурси ................................................................. 44 

Додатки ....................................................................................................... 45 

 

 



 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

Контрольні завдання 

для студентів усіх спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня 

 

 

Самостійне електронне текстове мережеве видання 

 

Укладачі: Баличева Лариса Вікторівна 

 Мацюцький Віктор Миколайович 

 

 

 

Відповідальний за видання О. С. Черемська 

 

 

Редактор К. Л. Бикова 

 

Коректор К. Л. Бикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2017 р. Поз. № 204 ЕВ. Обсяг 47 с. 

Видавець і виготовлювач – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру  

ДК № 4853 від 20.02.2015 р. 


