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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Мета: забезпечити глибокі знання історичного розвитку української державності; 

формувати ідеали гуманізму та демократії, громадянські і національно-політичні цінності, 

історичну свідомість як основу суспільної свідомості, розуміння нерозривного зв’язку між 

минулим і сучасністю, державницькими традиціями і досвідом різних поколінь народу 

України; розвинути самостійні, творчі, пізнавальні можливості при вивченні історичного 

минулого та сучасних реалій. 

Завдання: вивчення політико-адміністративного устрою України, форм та засад 

функціонування української державності на різних етапах минулого; формування знань про 

суспільно-політичні,  державотворчі процеси, які відбувалися в Україні з найдавніших часів 

до сьогодення; вироблення навичок визначати причинно-наслідкові зв’язки та суспільну 

значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на 

різних історичних етапах, пов’язувати історичні процеси в Україні з подіями світової історії. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається після опанування матеріалу курсу «Історія України», який 

викладається у закладах середньої освіти України. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

- здатність і розуміння значення та змісту обраної професії; 

- здатність до організаційної роботи, взаємодії в колективі, вміння враховувати 

психоемоційні особливості окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; 

- здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого 

рівня кваліфікації; 

- здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, вміння використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології; 

- здатність здійснювати аналіз й осмислення загальнонаукової та професійно 

орієнтованої літератури, у тому числі іноземної; 

- знати мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія української 

державності», основну історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної 

дисципліни,  історичні явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, 

розвиток і занепад перших державних утворень на території України; політичний розвиток 

Київської Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; 

формування державності Галицько-Волинського князівства; входження українських земель 

до складу іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.), зародження державності 

Запорізької Січі; причини і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), 

політичний розвиток і занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження української 

державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати Української 

національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження української державності; 

створення УРСР та її політичний статус; ідея української державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; 

спроби відновлення державності на українських землях напередодні та в роки Другої 

світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в Українській РСР у 1940-і – на 

початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. 

ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; 

- здатність володіти основами знань з використання ефективних методів дослідження і 

аналізу результатів у професійній діяльності, вміти здійснювати пошук спеціальної 

інформації у вітчизняній та іноземній літературі, знати базову спеціальну термінологію на 

іноземній мові. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5» виставляється, якщо здобувач освіти 

бездоганно здатністю і розумінням значення та змісту обраної професії; здатний до 

організаційної роботи, взаємодії в колективі, вміє враховувати психоемоційні особливості 

окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; здатний до самоосвіти і самовдосконалення, 

постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; здатний у процесі навчання та при 

самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміє 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатний здійснювати аналіз й 

осмислення загальнонаукової та професійно орієнтованої літератури, у тому числі іноземної; 

володіє знаннями про мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія української 

державності», історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної дисципліни,  

історичні явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, розвиток і 

занепад перших державних утворень на території України; політичний розвиток Київської 

Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; формування 

державності Галицько-Волинського князівства; входження українських земель до складу 

іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); зародження державності Запорізької 

Січі; причини і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), політичний 

розвиток і занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження української 

державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати Української 

національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження української державності; 

створення УРСР та її політичний статус; ідея української державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; 

спроби відновлення державності на українських землях напередодні та в роки Другої 

світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в Українській РСР у 1940-і – на 

початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. 

ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; демонструє високий рівень володіння основами 

знань з використання ефективних методів дослідження і аналізу результатів у професійній 

діяльності, вміння здійснювати пошук спеціальної інформації у вітчизняній та іноземній 

літературі, знати базову спеціальну термінологію на іноземній мові.  

 

В (82 – 89) – оцінка «добре» – «4», виставляється, якщо здобувач освіти достатньо 

повно володіє здатністю і розумінням значення та змісту обраної професії; здатний до 

організаційної роботи, взаємодії в колективі, вміє враховувати психоемоційні особливості 

окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; здатний до самоосвіти і самовдосконалення, 

постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; здатний у процесі навчання та при 

самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміє 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатний здійснювати аналіз й 

осмислення загальнонаукової та професійно орієнтованої літератури, у тому числі іноземної; 

володіє знаннями про мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія української 

державності», історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної дисципліни,  

історичні явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, розвиток і 

занепад перших державних утворень на території України; політичний розвиток Київської 

Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; формування 

державності Галицько-Волинського князівства; входження українських земель до складу 

іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); зародження державності Запорізької 

Січі; причини і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), політичний 

розвиток і занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження української 

державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати Української 

національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження української державності; 

створення УРСР та її політичний статус; ідея української державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; 

спроби відновлення державності на українських землях напередодні та в роки Другої 

світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в Українській РСР у 1940-і – на 

початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. 
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ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; демонструє високий рівень володіння основами 

знань з використання ефективних методів дослідження і аналізу результатів у професійній 

діяльності, вміння здійснювати пошук спеціальної інформації у вітчизняній та іноземній 

літературі, знати базову спеціальну термінологію на іноземній мові. Проте при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

 

С (75 – 81) – оцінка «добре» – «4»,  виставляється, якщо здобувач освіти достатньо 

володіє базовою здатністю і розумінням значення та змісту обраної професії; здатний до 

організаційної роботи, взаємодії в колективі, вміє враховувати психоемоційні особливості 

окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; здатний до самоосвіти і самовдосконалення, 

постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; здатний у процесі навчання та при 

самостійній підготовці до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміє 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатний здійснювати аналіз й 

осмислення загальнонаукової та професійно орієнтованої літератури, у тому числі іноземної; 

володіє достатніми знаннями про мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія 

української державності», історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної 

дисципліни,  історичні явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, 

розвиток і занепад перших державних утворень на території України; політичний розвиток 

Київської Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; 

формування державності Галицько-Волинського князівства; входження українських земель 

до складу іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); зародження державності 

Запорізької Січі; причини і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), 

політичний розвиток і занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження української 

державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати Української 

національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження української державності; 

створення УРСР та її політичний статус; ідея української державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; 

спроби відновлення державності на українських землях напередодні та в роки Другої 

світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в Українській РСР у 1940-і – на 

початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. 

ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; демонструє достатній рівень володіння 

основами знань з використання ефективних методів дослідження і аналізу результатів у 

професійній діяльності, вміння здійснювати пошук спеціальної інформації у вітчизняній та 

іноземній літературі, знати базову спеціальну термінологію на іноземній мові. Проте при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

 

D (67 – 74) – оцінка «задовільно» – «3»,  виставляється, якщо здобувач освіти 

недостатньо розуміє значення та зміст обраної професії; недостатньо володіє здатністю до 

організаційної роботи, взаємодії в колективі, вмінням враховувати психоемоційні 

особливості окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; недостатньо займається 

самоосвітою і самовдосконаленням, постійним підвищенням особистого рівня кваліфікації; 

недостатньо у процесі навчання та при самостійній підготовці здійснює пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел, не достатньо використовуває інформаційні та 

комунікаційні технології; недостатньо здійснює аналіз й осмислення загальнонаукової та 

професійно орієнтованої літератури, у тому числі іноземної; недостатньо володіє знаннями 

про мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія української державності», 

історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної дисципліни,  історичні 

явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, розвиток і занепад 

перших державних утворень на території України; політичний розвиток Київської Русі; 

унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; формування державності 

Галицько-Волинського князівства; входження українських земель до складу іноземних 
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держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); зародження державності Запорізької Січі; причини 

і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), політичний розвиток і 

занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження української державності у ХІХ – 

на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати Української національно-демократичної 

революції 1917 – 1921 рр., відродження української державності; створення УРСР та її 

політичний статус; ідея української державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; спроби відновлення 

державності на українських землях напередодні та в роки Другої світової війни (1939 – 1945 

рр.), політично-правові зміни в Українській РСР у 1940-і – на початку 80-х рр. ХХ ст.; 

Україна на шляху до незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.); українська 

держава в сучасну добу; демонструє недостатнє володіння основами знань з використання 

ефективних методів дослідження і аналізу результатів у професійній діяльності, вміє 

здійснювати пошук спеціальної інформації у вітчизняній та іноземній літературі, знати 

базову спеціальну термінологію на іноземній мові 

 

Е (60 – 66) – оцінка «задовільно» – «3»,  виставляється, якщо здобувач освіти володіє 

слабкою здатністю і розумінням значення та змісту обраної професії; володіє слабкою 

здатністю до організаційної роботи, взаємодії в колективі, погано вміє враховувати 

психоемоційні особливості окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; погано володіє 

слабкою здатністю до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого 

рівня кваліфікації; поверхово, у процесі навчання та при самостійній підготовці вдається до 

пошуку, до оброблення та аналізу інформації з різних джерел, слабко використовує 

інформаційні та комунікаційні технології; слабко здійснює аналіз й осмислення 

загальнонаукової та професійно орієнтованої літератури, у тому числі іноземної; володіє 

слабкими знаннями про мету, завдання та зміст навчальної дисципліни «Історія української 

державності», історіографічну та джерельну базу, поняття і категорії навчальної дисципліни,  

історичні явища, закономірності і процеси: причини утворення держав, поява, розвиток і 

занепад перших державних утворень на території України; політичний розвиток Київської 

Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст.; формування 

державності Галицько-Волинського князівства; входження українських земель до складу 

іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); зародження державності Запорізької 

Січі; причини і результати Української національної революції (1648 – 1676 рр.), політичний 

розвиток і занепад козацької державності; розвиток ідеї відродження української 

державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та втрати Української 

національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження української державності; 

створення УРСР та її політичний статус; ідея української державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; 

спроби відновлення державності на українських землях напередодні та в роки Другої 

світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в Українській РСР у 1940-і – на 

початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності (середина 80-х – початок 90-х рр. 

ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; демонструє слабке володіння основами знань з 

використання ефективних методів дослідження і аналізу результатів у професійній 

діяльності, вміє здійснювати пошук спеціальної інформації у вітчизняній та іноземній 

літературі, знати базову спеціальну термінологію на іноземній мові 

 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»,  виставляється, якщо здобувач освіти 

частково володіє здатністю і розумінням значення та змісту обраної професії; частково 

володіє здатністю до організаційної роботи, взаємодії в колективі, слабко вміє враховувати 

психоемоційні особливості окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; рідко вдається до 

самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; рідко 

у процесі навчання та при самостійній підготовці вдається до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, не використовує інформаційні та комунікаційні технології; на не 

здійснює аналіз й осмислення загальнонаукової та професійно орієнтованої літератури, у 

тому числі іноземної; володіє частковими знаннями про мету, завдання та зміст навчальної 
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дисципліни «Історія української державності», історіографічну та джерельну базу, поняття і 

категорії навчальної дисципліни,  історичні явища, закономірності і процеси: причини 

утворення держав, поява, розвиток і занепад перших державних утворень на території 

України; політичний розвиток Київської Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ 

– пер. пол. ХІІІ ст.; формування державності Галицько-Волинського князівства; входження 

українських земель до складу іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); 

зародження державності Запорізької Січі; причини і результати Української національної 

революції (1648 – 1676 рр.), політичний розвиток і занепад козацької державності; розвиток 

ідеї відродження української державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та 

втрати Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження 

української державності; створення УРСР та її політичний статус; ідея української 

державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; спроби відновлення державності на українських землях 

напередодні та в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в 

Українській РСР у 1940-і – на початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності 

(середина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; демонструє 

несформоване володіння основами знань з використання ефективних методів дослідження і 

аналізу результатів у професійній діяльності, вміє здійснювати пошук спеціальної інформації 

у вітчизняній та іноземній літературі, знати базову спеціальну термінологію на іноземній 

мові. 

 

F (0 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2», виставляється, якщо здобувач освіти 

цілковито не володіє здатністю і розумінням значення та змісту обраної професії; не володіє 

здатністю до організаційної роботи, взаємодії в колективі, не враховує психоемоційні 

особливості окремих осіб, зокрема, та колективу, загалом; не вдається до самоосвіти і 

самовдосконалення, постійного підвищення особистого рівня кваліфікації; у процесі 

навчання та при самостійній підготовці не вдається до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, не використовує інформаційні та комунікаційні технології; не 

здійснює аналіз й осмислення загальнонаукової та професійно орієнтованої літератури, у 

тому числі іноземної; не володіє знаннями про мету, завдання та зміст навчальної 

дисципліни «Історія української державності», історіографічну та джерельну базу, поняття і 

категорії навчальної дисципліни,  історичні явища, закономірності і процеси: причини 

утворення держав, поява, розвиток і занепад перших державних утворень на території 

України; політичний розвиток Київської Русі; унезалежнення давньоруських князівств у ХІІ 

– пер. пол. ХІІІ ст.; формування державності Галицько-Волинського князівства; входження 

українських земель до складу іноземних держав (ХІV – перша половина ХVІІ ст.); 

зародження державності Запорізької Січі; причини і результати Української національної 

революції (1648 – 1676 рр.), політичний розвиток і занепад козацької державності; розвиток 

ідеї відродження української державності у ХІХ – на початку ХХ ст.; причини, здобутки та 

втрати Української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр., відродження 

української державності; створення УРСР та її політичний статус; ідея української 

державності у 20 – 30-х рр. ХХ ст.; спроби відновлення державності на українських землях 

напередодні та в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.), політично-правові зміни в 

Українській РСР у 1940-і – на початку 80-х рр. ХХ ст.; Україна на шляху до незалежності 

(середина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.); українська держава в сучасну добу; демонструє 

несформоване володіння основами знань з використання ефективних методів дослідження і 

аналізу результатів у професійній діяльності, вміє здійснювати пошук спеціальної інформації 

у вітчизняній та іноземній літературі, знати базову спеціальну термінологію на іноземній 

мові. 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобом оцінювання та формами діагностики результатів вивчення навчальної 

дисципліни є залік, який включає оцінювання виступів на семінарських заняттях, 
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індивідуального завдання, контрольної роботи. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вступ до курсу “Історія української державності”.   

Предмет, завдання, проблематика, категоріальний апарат курсу. Місце та значення 

історії державності на землях України в системі суспільних, зокрема юридичних наук, її 

зв’язок з теорією держави і права та іншими галузями правознавства. Зв’язок історії 

державності на землях України , з українознавством загальною історією українського народу  

та всесвітньою історією. Періодизація історії державності на землях України. Основні 

навчальні та наукові джерела історії державності на землях України.  

 

Найдавніші державні утворення на землях України. 

Розклад первіснообщинного ладу, загальні закономірності та особливості становлення 

класового суспільства на території України. Значення археологічних даних для вивчення 

рівня розвитку культури на території України. Письмові пам’ятники державності і права 

Північного Причорномор’я. Виникнення і розвиток держави кіммерійців та Скіфської 

рабовласницької держави. Суспільно-політичний лад скіфів і сарматів. Античні міста-держави 

в Північному Причорномор’ї та Криму (VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е.), їх виникнення і розвиток. 

Монархія і республіка – політичні форми перших рабовласницьких держав на території 

України. Зародження державності у східних слов’ян. Князівство Божа. Князівство Межаміра і 

Маджака. Союз племен на Волині. Союз племен у Прикарпатті. Київське князівство. 

Східнослов'янські князівства і сусідні народи. 

 

Державність Київської Русі і Галицько-Волинського князівства 

Утворення Давньоруської ранньофеодальної держави на поч. IX ст. Норманська, 

антинорманська теорії та хазарська гіпотеза походження Давньоруської держави. Основні 

моменти внутрішньої і зовнішньої політики Київської Русі. Суспільний устрій Київської Русі. 

Формування і юридичне закріплення правового положення соціальних верств. Державний 

лад. Ранньофеодальна монархія. Князь. Рада при князі. Феодальні з'їзди. Народні збори (віче). 

Чисельна система управління. Двірцево-вотчинна система управління. Удільні князі. 

Посадники. Волостелі. Тіуни. Судова організація. Місце феодальної роздробленості у 

розвитку феодального способу виробництва. Зростання економічного та політичного 

значення місцевих феодальних центрів. Розпад Київської Русі на окремі князівства. Боротьба 

східнослов’янських князівств проти татаро-монгольської навали. Золота Орда як воєнно-

феодальна монархія та її відносини з південно-руськими князівствами.  

Галицько-Волинське князівство – центр об’єднання земель Південно-Західної Русі. 

Суспільний устрій. Політичний лад. Влада князів. Рада бояр. Центральні органи управління. 

Воєвода Дворецький. Двірцеві чини: отрок, детський, сідельник, стояльник. Управління на 

місцях: старости, воєводи, волостелі. Боярське управління. Судові органи.  

 

Державність на українських землях в литовсько-польську добу. 

Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Королівства 

Польського та зміна їх політико-правового становища. Київське, Волинське, Подільське та 

Чернігівське князівства у другій половині XVI ст. Велике княжіння Руське. Волинське (1441  

1452 рр.) і Київське (1441 – 1471 рр.) князівства. Особливості суспільного устрою. Державний 

лад. Найвищі органи Польського королівства: король, королівська рада і сейм. Найвищі 

органи Великого князівства Литовського: великий князь (господар), Пани – Рада і Сейм. 

Найвищі органи Речі Посполитої: король, Великий вальний сейм – сенат і посольська ізба. 

Органи центрального управління: маршалки, канцлери, підскарбії, гетьмани та інші урядовці. 

Адміністративно-територіальний поділ: ліквідація удільних князівств і земель, запровадження 
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воєводств, повітів і волостей; міста і села; староства. Місцеве управління. Воєводи. Старости і 

каштеляни. Воєводські і повітові сеймики. Системи управління містами і містечками. 

Магістрат – адміністративний та судовий орган міського самоврядування. Палата ради 

(бурмістри і радці) та палата лави (війт і лавники). Юридики. Церковно-релігійні відносини 

кінця XVI – початку XVII ст.  

Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ, її військова і територіальна та 

політико-правова організація. Роль Запорозької Січі в історії української державності. Органи 

козацького самоврядування. Ординація Війська Запорозького реєстрового 1638 р. Запорозька 

Січ у міжнародних відносинах. Кримське ханство у XІV – першій половині XVII ст. 

 

Українська козацька держава  
Соціально-економічне і політичне становище України напередодні повстання 1648 р. 

Причини, характер народної війни. Державницька програма Б. Хмельницького. Зміни у 

суспільних відносинах. Формування української держави, її політична форма. Органи 

центральної і місцевої влади та управління. Закріплення в органах військового управління 

адміністративно-політичних, фінансових, судових та поліцейських функцій. Оформлення 

прийняття України до складу Московської держави. Соціально-економічний розвиток та 

політичне становище українських земель у складі Московської держави та Речі Посполитої. 

Руїна та її вплив на державність України. Поділ українських земель на Лівобережну та 

Правобережну Україну. «Вічний мир» 1686 р. Особливості самоврядного устрою Слобідської 

України та її зв’язки з Гетьманщиною.  

Державний устрій Гетьманщини. Адміністративно-територіальний поділ на полки, сотні. 

Загальновійськова рада. Рада старшини. Гетьман. Наказний гетьман. Генеральний уряд. 

Полкові уряди: полковник та полкова рада. Сотенний уряд: сотник та його помічники. 

Місцеве управління: виборні міські старшини та сільські отамани. Міське самоврядування: 

магістрати та ратуші. Організація судів. Період козацьких судів. Судова реформа 1760 – 

1763 рр. Організація управління Запорозької Січі. Паланки і паланкова старшина. 

Обмеження автономії Гетьманської України і посилення колонізаторської політики 

московського царизму. Органи самодержавного управління Україною-Гетьманщиною: 

Посольський приказ, Малоросійський приказ 1663 р., Колегія іноземних справ, Сенат І 

Малоросійська колегія (1722 – 1727 р.р.), Правління гетьманського уряду (1734 – 1750 р.р.). 

Остаточне скасування гетьманської влади у 1764 р. Ліквідація козацького самоврядування на 

Слобідській Україні й Лівобережжі (1765 – 1786 рр.), Запорозькій Січі та її паланок (1775 р.).  

 

Національно-політичні процеси на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. 

Адміністративно-територіальний поділ та суспільний устрій українських земель під 

владою Росії у першій половині ХІХ ст. Початки національного відродження в Україні, його 

передумови та етапи розвитку, прояви впливу революційних ідей Західної Європи на 

Україну. Розгортання російського суспільно-політичного та польського національно-

визвольного рухів на українських землях у 20 – 30-х рр. ХІХ ст. Виникненні гуртків та 

організацій декабристів, їхні програмні цілі і діяльність в Україні. Утворення, діяльність, 

програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства, його склад, контакти з російським 

і польським революційними рухами. Розгром товариства та репресії царизму проти 

українського національного руху. 

Передумови національного відродження на західноукраїнських землях, політика 

австрійського уряду щодо цих земель. Виникнення товариства греко-католицьких 

священиків (Перемишль, 1816 р.) та його культурно-просвітницька діяльність. Утворення, 

ідейно-теоретичні засади та основні напрями діяльності “Руської трійці”. “Весна народів” 

1848 р. в Австрійській монархії та Східній Галичині. Наслідки та значення подій 1848 – 

1849 рр. на західноукраїнських землях. 

Політичне життя Російської імперії другої половини ХІХ ст., модернізаційні реформи 

60 – 70-х рр. ХІХ ст. Активізація національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні в 
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другій половині ХІХ ст. Виникнення культурно-просвітницьких організацій – “громад” та їх 

діяльність. Антиукраїнська політика російського царизму (Валуєвський циркуляр та Емський 

указ). Основні напрями загальноросійського та польського визвольних рухів на Україні 

(друга половина ХІХ ст.): зародження, соціальна суть, течії та етапи. Політизація 

національного руху на Наддніпрянщині в 90-х рр.  ХІХ ст.: “Молоді громади”, “Братство 

Тарасівців”, “Загальна українська безпартійна демократична організація”. Активізація 

суспільно-політичного руху в Україні на початку ХХ ст., створення українських політичних 

партій. 

Адміністративний статус західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст., 

посилення польських позицій у Галичині. Зародження, діяльність та значення суспільно-

політичних течій москвофілів, народовців, радикалів. Вплив на Галичину національного 

руху в Наддніпрянській Україні. Створення і програмні ідеї перших українських політичних 

партій: русько-української радикальної, народно-демократичної, соціал-демократичної. 

Політика “нової ери”. Загострення українсько-польських суперечностей напередодні Першої 

світової війни. 

 

Національно-державне будівництво в Україні (1917 – 1921 рр.)  

Революційні події в Росії. Утворення Центральної Ради, її політична платформа. 

Український національний конгрес та його значення. Перший і Другий Універсали 

Центральної Ради. “Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду в 

Україні”. Більшовицький збройний переворот у Петрограді, ставлення до нього Центральної 

Ради. Третій Універсал Центральної Ради. Загострення стосунків між Центральною Радою та 

Петроградським Раднаркомом. Агресія більшовицької Росії проти УНР, міжнародне 

становище і дипломатичні контакти УНР на переломі 1917 – 1918 рр. Підписання 

Брестського миру та його умови. Проголошення ІV Універсалом незалежності УНР. Наступ 

більшовицьких військ та вступ в Україну німецьких і австро-угорських армій, окупаційний 

режим. Розпуск Центральної Ради, причини її поразки, історичне значення. 

Хліборобський конгрес і проголошення гетьманом України П.Скоропадського. 

Формування  гетьманського уряду. Аграрна політика гетьманату. Військове будівництво 

доби Української держави. Законотворча та культурно-освітня діяльність уряду. Зовнішня 

політика П.Скоропадського. Кризове становище Української держави восени 1918 р. 

Антигетьманська діяльність соціалістичних партій, формування опозиційних до гетьмана 

організацій. Повстання проти гетьманату. Зречення від влади Павла Скоропадського та його 

місце в історії української державності. 

Державний устрій УНР періоду Директорії. Другий та третій більшовицькі наступи на 

Україну, захоплення її території Добровольчою армією генарала А. Денікіна. Варшавський 

договір УНР з Польською республікою. Радянсько-польська війна 1920 р. та участь у ній 

армії УНР. Ризький мирний договір та його наслідки для України. 

Поразка Австро-Угорщини у Першій світовій війні та її вплив на піднесення рівня 

національно-визвольної боротьби на західноукраїнських землях. Створення Центрального 

військового комітету, Української  Національної ради та їх діяльність, збройне повстання у 

Львові, в інших містах і селах краю. Державобудівний  процес ЗУНР: зміст відозв 

Національної ради, формування владних структур, Української галицької армії. Діяльність 

Державного секретаріату у соціальній сфері, в галузі освіти і культури, зміст аграрної 

реформи. Взаємовідносини ЗУНР і УНР. Причини, характер та основні етапи українсько-

польської війни. Відносини ЗУНР з державами Антанти. Окупація Східної Галичини 

польськими військами, причини поразки українців у війні з Польщею. Рішення Ради послів 

Паризької мирної конференції про приєднання Східної Галичини до Польщі, падіння ЗУНР 

та її історичне значення. Окупація Північної Буковини Румунією, Сен-Жерменський  договір 

та входження Закарпаття до Чехословаччини. 

 

Державно-політичне становище на землях України у міжвоєнний період  
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Політична і соціально-економічна криза на початку 1920-х рр. в Україні. Голодомор 

1921 – 1923 рр. Запровадження нової економічної політики. Індустріалізація України. 

Відмова від економічних методів регулювання господарського життя і перехід до командної, 

планової економіки. Централізація управління промисловістю. Колективізація 

сільськогосподарського виробництва. Голодомор 1932 – 1933 рр.: причини, організація та 

розгортання, наслідки геноциду. Створення умов для всебічного розвитку національних 

меншин, що проживали на Україні. Політика “українізації”: причини, суть, наслідки. Наступ 

більшовицької Москви на українське життя УСРР та згортання політики “українізації” на 

рубежі 20 – 30-х рр. Становлення радянського тоталітаризму в Україні, його характерні риси. 

Антиукраїнська політика окупаційного польського уряду. Санаційний режим на 

західноукраїнських землях. Політика “пацифікації” – масовий терор і репресії проти 

українського населення, нищення українських культурно-освітніх і громадських установ, 

політичні процеси над діячами українських політичних організацій. Політику “нормалізації”  

українсько-польських стосунків та її крах. Окупаційний режим на землях, захоплених 

Румунією. Становище українських земель, які ввійшли до складу Чехо-Словаччини.  

Створення нелегальної Української Військової організації (УВО) та її діяльність з 

посилення національно-визвольної боротьби в нових умовах. Створення Організації 

Українських Націоналістів (ОУН), її програмні цілі, форми і методи їх досягнення. 

Діяльність легальних українських політичних партій в Східній Галичині та Волині. 

Національно-визвольний рух, діяльність політичних партій та громадських організацій у 

Північній Буковині, Бесарабії і Закарпатті. Карпатська Україна 1938 – 1939 рр. 

 

Україна в роки Другої світової війни 

Назрівання збройного конфлікту в Європі наприкінці 1930-х рр. Пакт Ріббентропа-

Молотова про поділ сфер впливу у Європі між СРСР і Німеччиною. Початок Другої світової 

війни, захоплення Червоною армією Західної України. Утвердження більшовицького 

тоталітарного режиму на західних землях України. Початок радянсько-німецької війни, 

відступ Червоної армії, посилення репресій органів НКВС щодо українського населення. 

Плани нацистського рейху щодо України. Окупація нацистами України і розчленування її 

території. Створення концтаборів, гетто і масове винищення населення України. Примусове 

вивезення молоді в Німеччину. Створення і діяльність легальних українських організацій: 

Українського Центрального Комітету, Української Національної Ради, Українського 

Крайового Комітету.  

Формування трьох гілок Руху Опору населення України (українського 

націоналістичного, радянського партизанського та польського) нацистському окупаційному 

режимові. Питання стратегії і тактики ведення боротьби за державну незалежність України у 

середовищі ОУН, розкол ОУН на “мельниківців” і “бандерівців”. Розгортанні національного 

руху опору на Волині і Поліссі, утворення “Поліської Січі”, Української повстанської армії. 

Збройна та пропагандистська боротьбі проти окупантів України оунівського підпілля та 

відділів УПА. Створенні Української Головної Визвольної Ради (УГВР), її планах та 

діяльності. Виникненні радянських підпільних організацій та партизанських загонів, їх 

діяльності (1941 – 1944 рр.). Дії польського підпілля та українсько-польському міжетнічному 

конфлікті на Волині (1943 р.). Звільнення України від нацистської окупації. 

 

Україна в умовах радянської квазідержавності (друга половина ХХ ст.) 

Адміністративно-територіальні зміни Української РСР у перші повоєнні роки (1945 – 

1951). Участь України в міжнародних політичних процесах. Післявоєнна відбудова 

економіки України, голод 1946 – 1947 рр. Наступ на національно-культурне життя та 

духовний розвиток українського народу, посилення русифікації. Формування командно-

адміністративної тоталітарної системи на західних землях України, боротьба проти неї ОУН 

і УПА. Масові каральні акції органів держбезпеки проти українського населення в західних 

областях України (1944 – 1953 рр.). 
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Початок лібералізації життя в СРСР і в Україні. Засудження культу особи Й. Сталіна і 

хрущовська “відлига”. Пробудження національно-культурного життя, боротьба за 

поширення сфери української мови. Згортання демократичних процесів, наростання 

тоталітарних тенденцій у політичній і суспільній сферах. Антирелігійна кампанія, курс на 

русифікацію народної освіти. Виникнення українських нелегальних організацій інтелігенції 

та їх діяльність. Посилення національно-визвольного руху, початок діяльності 

“шістдесятників”. Економічні реформи М. Хрущова та їх наслідки для України, соціальна 

політика уряду. 

Наростання кризових явищ в економічній сфері УРСР у 1960 – 1980-х рр. Соціальна 

політика та життєвий рівень населення України. розгортання українського правозахисного 

руху, поширення самовидавничої літератури, виступи дисидентів на захист прав різних 

народів СРСР. Лібералізація культурного життя в Україні, роль в цьому П.Ю.Шелеста. 

Антиукраїнська діяльність В.Щербицького і його оточення. Посилення наступу на 

український національний рух, арешти дисидентів. Діяльність Української Гельсинської 

групи. 

Перші кроки демократизації суспільства в період “перебудови”. Аварія на 

Чорнобильській АЕС. Спроби та результати економічних реформ. Зростання самосвідомості 

й духовності народу, активізація українського національно-визвольного руху. Створення 

Народного Руху України, виникнення політичних партій і їх ставлення до державного 

статусу України. Боротьба за легалізацію національних церков. Політичне життя України 

(1990 – 1991 рр.): вибори до Верховної Ради, політичний страйк та голодування студентів, 

референдум щодо збереження СРСР та його результати. 

 

Становлення сучасної української держави 
Розгортання державотворчих процесів у 1991  1996 рр. Розбудова владних структур. 

Формування трьох основних гілок влади. Особливості трансформації Верховної Ради УРСР у 

вищий законодавчий орган незалежної України. Вищі виконавчі й судові органи влади. Нові 

політичні партії. Вибори Верховної Ради України і Президента у 1994 р. Конституційний 

процес. Державотворчі процеси на основі Конституції 1996 р. Вибори до Верховної Ради 

України у 1998 р. та 2002 р. за новим виборчим законом. Вибори Президента у 1999 р. 

Вибори Президента у 2004 р. “Помаранчева революція”. Прийняття Закону “Про внесення 

змін до Конституції України” (8.12.2004 р.). Вибори Президента 2010 р., повернення до 

моделі президентсько-парламентської республіки. Загострення політичної ситуації 

наприкінці 2013 р. Євромайдан. Революція Гідності 2013 – 2014 рр. Вибори Президента 2014 

і 2019 рр.  

Економічне становище незалежної України у 1990-х рр. Стратегічні помилки в 

проведенні економічних реформ 1990-х рр. Позитивні зрушення та проблеми в розвитку 

економіки у 1998  2019 рр. Становище у соціальній сфері. Зміни в чисельності, складі і 

соціальній структурі населення.  

Міжнародне становище та зовнішня політика України. Вихід України на міжнародну 

арену, встановлення й розширення дипломатичних зв’язків. Приєднання України до 

міжнародних договорів і угод, її активна участь у світовому і загальноєвропейському 

процесах, проблема зовнішньої безпеки України. Взаємовідносини України з Російською 

Федерацією, іншими сусідніми країнами. Російсько-українська війна. 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Суспільно-політичний лад Київської Русі і Галицько-Волинського князівства 

Суспільно-політичне життя на українських землях в литовсько-польську добу 

Державність Гетьманської України (середина XVII – кінець XVIII ст.)  

Національно-державне будівництво в Україні (1917 – 1921 рр.)  

Політичне становище на землях України у міжвоєнний період та роки Другої світової війни 

Україна в умовах радянської квазідержавності (середина ХХ – кінець ХХ ст.) 
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Українська державність наприкінці ХХ –  на початку ХХІ ст.  

 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ: 

- Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка до семінарських занять, вивчення питань 

винесених на самостійне вивчення: 

 значення археологічних даних для вивчення рівня розвитку культури на території 

України. 

 боротьба східнослов’янських князівств проти татаро-монгольської навали.  

 Золота Орда як воєнно-феодальна монархія та її відносини з південно-руськими 

князівствами. 

 церковно-релігійні відносини кінця XVI – початку XVII ст.  

 Кримське ханство у XІV – першій половині XVII ст. 

 особливості самоврядного устрою Слобідської України та її зв’язки з Гетьманщиною.  

 розгортання російського суспільно-політичного та польського національно-

визвольного рухів на українських землях у 20 – 30-х рр. ХІХ ст. 

 основні напрями загальноросійського та польського визвольних рухів на Україні (друга 

половина ХІХ ст.): зародження, соціальна суть, течії та етапи. 

 загострення українсько-польських суперечностей напередодні Першої світової війни. 

 причини, характер та основні етапи українсько-польської війни.  

 відносини ЗУНР з державами Антанти. 

 становлення радянського тоталітаризму в Україні, його характерні риси. 

 національно-визвольний рух, діяльність політичних партій та громадських організацій 

у Північній Буковині, Бесарабії і Закарпатті (1920 – 1930-ті рр.). 

 дії польського підпілля та українсько-польському міжетнічному конфлікті на Волині 

(1943 р.).  

 звільнення України від нацистської окупації. 

 масові каральні акції органів держбезпеки проти українського населення в західних 

областях України (1944 – 1953 рр.) 

 наростання кризових явищ в економічній сфері УРСР у 1960 – 1980-х рр. 

 економічне становище незалежної України у 1990-х рр. 

- Підготовка індивідуального завдання. 

- Підготовка до контрольної роботи. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання з навчального предмету полягають у підготовці історичної 

розвідки про основні державотворчі процеси в Україні, минуле рідного села чи міста; 

виготовлення карт, таблиць, схем до тем курсу; збір свідчень учасників національно-

визвольних змагань 1940 – 1950-х рр. та дисидентського руху 1960 – 1980-х рр.; укладення 

біографій визначних діячів української історії, учасників визвольного руху краю; 

систематизація мартирологу повстанського руху 40 – 50-х рр. ХХ ст. Обсяг розвідки – 10 

аркушів А 4. Кількість балів, що виставляється за індивідуальне завдання, враховує ступінь 

розкриття теми, використання достатньої кількості джерел та літератури з теми (не менше 

п’яти позицій), наявність наукових посилань, дотримання вимог до оформлення (структура 

індивідуального завдання обов’язково включає: вступ; основні розділи; висновки; список 

використаних джерел та літератури). 

 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль реалізується у формі оцінювання виступів на семінарських  

заняттях, проведенням контрольної роботи, здачею індивідуального завдання. Результати 

поточного контролю є основою для виставлення заліку. 
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Контрольна робота проводиться наприкінці семестру після опрацювання лекційного 

та семінарського матеріалу.  

Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної 

роботи. 

І семестр 

Семінарські заняття 
Письмова контрольна  

робота 
Індивідуальне завдання Сума 

40 40 20 100 

 

Оцінювання знань здобувачів освіти на практичних заняттях здійснюється за 

чотирибальною шкалою («2», «3», «4», «5»). В кінці семестру на основі оцінок визначається 

середній бал за формулою: 8
n

A ,  де А  сума усіх поточних оцінок за чотирибальною 

шкалою, набраних на семінарських заняттях (включаючи оцінки «2»), n  кількість цих 

оцінок. Якщо середня оцінка за семінарські заняття менша за 2,5, то кількість балів, які 

отримав здобувач освіти на підставі оцінок за семінарські заняття, дорівнює нулю. 

Обов’язковий мінімум виступів здобувача освіти на семінарських заняттях – 2. 

Контрольна робота (40 б мак.) включає тестові запитання та два теоретичні питання 

(кожне мак. 5б.) з проблем історії української державності. 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: повнота і самостійність виконання 

завдання, наявність наукового апарату – 5 балів, відповіді здобувача освіти на три питання 

викладача (по 5 балів кожне). 
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