
ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТУРУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ХНАДУ 

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
Завдання 1-20 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один 
правильний 
 
1. Які види діяльності первісних людей характерні для привласнюючих 
форм господарства? 

Азаняття землеробством і скотарством  
Бпоява і розвиток ремесел  
Взаняття полюванням і збиральництвом  
Гпоява і розвиток промисловості 
 
 

2. Вкажіть, як давні автори називали слов’ян? 
Абудини 
Бвенеди 
Вдравиди 
Гмеланхлени 
 
 

3. Позначте, який із термінів означав народні збори на Русі? 
Апогост  
Ббоярська рада  
Ввіче  
Гпосад 
 
 

4. Чим у Київській Русі була «Руська Правда»? 
А першою історичною працею, куди записували події за роками 

київські ченці  
Бпершим збірником законів, складеним у часи Ярослава Мудрого  
В твором, у якому містяться настанови нащадкам і авторство якого 

приписується Володимирові Мономаху  
Г твором про життя Давньоруської держави, написаним античними 

авторами 
 
 
 



5. Які причини сприяли швидкій інкорпорації українських земель у 
Литовське князівство? 

А литовське завоювання українських земель несло їм звільнення від 
польської залежності  

Б при завоюванні українських земель литовські воїни відрізнялися 
напором і натиском і їм важко було протистояти  

В з часів литовського князя Гедиміна українське населення зрівняно в 
політичних правах із литовським населенням  

Г об’єднанню литовських і українських земель сприяла єдина віра – 
католицтво 

 

6. Що таке шляхта? 
А союз, об’єднання  
Б поміщицьке господарство  
В привілейований стан дворянства в Речі Посполитій, Білорусії й в 

Україні  
Гзакріпачена частина населення 
 

7. Визначіть причину національно-визвольної боротьби українського 
народу середини XVII ст. 

А війна Речі Посполитої з Туреччиною  
Бпосилення національно-релігійного гніту  
В обмеження прав польського короля 
Гобмеження прав шляхти 
 

8. Де було підписано українсько-російський договір 1654 р.? 
А у Києві  
Б Переяславі  
В Глухові  
Г Москві 
 

9. Хто був обраний гетьманом після смерті Богдана Хмельницького? 
АІ. Виговський  
БМ. Пушкар  
ВЮ. Немирга 
ГІ. Брюховецький 
 
 



10. Визначіть, яка із перелічених причин призвела до Руїни та 
остаточного розколу України? 

Аборотьба за владу серед старшинських угруповань  
Бвтручання в українськуекономіку сусідніх держав  
Ввійськово-політична діяльність І. Мазепи  
Гполітична орієнтація на Москву більшості правобережних 

полковників  

11. З якою метою російський уряд здійснював поділ території України на 
губернії? 

Адля зручності управління та сприяння розвитку української культури  
Б для прискорення індустріалізації краю та впровадження ринкових 

відносин  
Вдля уніфікації та русифікації краю  
Гдля ліквідації кріпосницьких порядків 

12. Визначіть, які із зазначених українських регіонів входили до складу 
Австрійської імперії? 

АГаличина й Слобожанщина  
БЛівобережжя й Закарпаття  
ВПравобережна Україна й Галичина  
ГЗакарпаття й Галичина 

13. Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела:  
«За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і 
виходило майже 20 українських періодичних видань – від наукових і 
політичних до гумористичних і дитячих. Справжнімпроривом стала 
появагазети “Хлібороб” у Лубнах та першоїщоденноїукраїнськоїгазети 
“Громадська думка” у Києві»? 
 

А«Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р. 
БЦиркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р. 
ВЕмський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р. 
Г«Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р. 
 

14. Яке питання українського національно-визвольного руху початку 
ХХ ст. у західноукраїнських землях було одним із основних? 

Авідміна кріпосного права 
Б впровадження справедливої виборчої системи на демократичних 

засадах  
Впроголошення Конституції 
Гуведення 12-годинного робочого дня 
 



15. За діяльності якого уряду було проголошено утворення Української 
Народної Республіки 7 листопада 1917 p? 

АЦентральної Ради 
БТимчасового уряду 
ВГетьманату П. Скоропадського 
ГДиректорії 

16. Що було характерним для соціально-економічного життя в УСРР 
періоду нової економічної політики (1921-1928 рр.)? 

Азаміна продрозкладки продовольчим податком 
Буведення карткової системи розподілу продуктів 
Вскасування плати за житло й комунальні послуги 
Г націоналізація всіх промислових підприємств 
 

17. Що стало основним чинником у завершенні процесу колективізації в 
Україні на початку 30-х років ХХ ст.? 

Ауведення продрозкладки 
Бштучно створений голодомор 1932-1933 рр. 
Ввпровадження ринкових відносин 
Гдобровільна здача худоби населенням до колективних господарств 

18. Коли розпочалася Друга світова війна? 
А1 серпня 1939 року 
Б1 вересня 1939 року 
В2 жовтня 1941 року 
Г22 червня 1941 року 
 

19. Якепитаннябуловинесено на Всеукраїнський референдум 1 грудня 
1991 р.? 

А«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» 
Б«Чи вважаєте Ви необхідним заборонити Комуністичну партію 

Радянського Союзу?» 

В «Чи підтверджуйте Ви Угоду про створення Співдружності 
Незалежних Держав?» 

Г«Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації 
рівноправних суверенних республік?» 

 

20. У 2014 р. Україна 
Апідписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) 
Бстала членом Ради Європи (РЄ) 
Вприєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» 
Гвступила до Світової організації торгівлі (СОТ) 


