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ТЕМА: "УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ" 
 

1. Незалежність України була наслідком: 
а) історичної пам’яті про державу Київську Русь; 
б) історії козацької державності; 
в) проголошення УНР; 
г) діяльності українських націонал-патріотів; 
д) діяльності борців-політв’язнів новітнього часу; 
е) діяльності Народного руху України; 
ж) діяльності народних депутатів України; 
и) знищення десятків мільйонів українців під час голодоморів і 

репресій; 
к) чорнобильської катастрофи; 
л) революції "згори" 1985 р., яку зініціював Горбачов; 
м) величезних зусиль народу і його лідерів. 

2. Визначить головні зовнішньополітичні умови відродження незалежної 
України: 
а) закінчення "холодної війни"; 
б) національно-визвольні рухи в Центральній Європі, на території 

СРСР, підтримка демократичних країн; 
в) договори в межах ОБСЄ* стримували дії екстремістських сил; 
г) агонія старої влади в центрі імперії; 
д) порушення світового балансу сил у зв’язку з прогресуючим 

розпадом соціалістичної системи; 
е) ускладнення процесів прогнозування у міжнародній сфері; 
ж) активізація регіональних конфліктів (криза в Перській затоці, 

воєнний конфлікт у колишній Югославії). 
3. Внутрішньополітичними факторами, які сприяли набуттю країною 

незалежності, були: 
а) криза КПРС; 
б) відсутність в УРСР демократичних інститутів влади; 
в) підтримка інтелігенцією національно-державних гасел; 
г) населення виявляло пасивність; 
д) політичний нейтралітет армійських структур; 

4. Назвіть заходи, які сприяли духовному відродженню суспільства в 
Україні: 
а) переосмислення донедавна заборонених поглядів; 
б) повернення традиційних цінностей національної історії та культури; 
в) відтворення релігійних і національних форм світосприйняття; 
г) сприйняття з національної точки зору нової системи 

загальноєвропейських духовно-культурних цінностей. 
5. Які рішення прийняла установча конференція міжреспубліканського 

політичного блоку "Демократичний конгрес" (ДК): 

                                                
* ОБСЄ – Організація безпеки країн Європи 
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а) запропонувала відкинути нав’язаний центром проект союзного 
договору; 

б) розпочала підготовку договору про Співдружність Незалежних 
Держав за участю республік; 

в) запропонувала укласти новий союзний договір, зберігаючи унітарну 
союзну державу. 
6. Результати загальносоюзного референдуму 17 березня 1991 р. 

засвідчили: 
а) бажання українських громадян про входження України на 

федеративних засадах в оновлений Союз; 
б) зростання самостійницьких настроїв у державі, яке активізувало дії 

Верховної Ради України у відтворенні національних і державних інтересів 
України. 

в) прагнення українського народу до збереження СРСР, а також 
входження України до його складу. 
7. Визначить головні причини підтримки українським населенням 

(70 %) на референдумі в березні 1991 р. ідеї "оновленого Союзу": 
а) референдум проводився під контролем КПРС і КПУ; 
б) у кризовій політичній та економічній ситуації народ відчував страх 

за розпад СРСР; 
в) на результати референдуму вплинули роз’єднаність, амбіційність 

політичних сил у республіці; 
г) певну частину населення ввів в оману неточно сформульований 

термін "оновлений Союз суверенних республік" і демократичні гасла; 
д) український народ на той час був готовий сприйняти ідею 

самостійної України. 
8. За яких обставин було прийнято Акт проголошення незалежності 

України? 
а) заколот ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану); 
б) розпад Варшавського договору; 
в) виступ у Верховній Раді України Президента США Дж. Буша. 

9. Державна незалежність України була законодавчо закріплена: 
а) Декларацією "Про державний суверенітет України" (липень 1990 р.); 
б) Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.); 
в) Конституцією України (червень 1996 р.). 

10. Останнім кроком у процесі юридичного оформлення державної 
незалежності України став(ла): 
а) Декларація "Про державний суверенітет України"; 
б) Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.; 
в) Акт проголошення незалежності України; 
г) Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. 
 

11. У серпні 1991 р. припинила діяльність: 
а) Соціалістична партія України; 
б) Компартія України як складова частина КПРС; 
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в) Українська народно-демократична партія. 
12. Коли перестав існувати СРСР? 

а) 8 грудня 1991 р. Росія, Україна, Білорусь заявили, що СРСР як 
держава припиняє своє існування; 

б) 8 грудня 1991 р. створено Співдружність Незалежних Держав; 
в) 21 грудня 1991 р. в Алма-Аті до СНД приєдналися інші республіки 

колишнього СРСР (крім країн Балтії та Грузії). 
13. Назвіть причину підтримки адміністрацією Президента Дж. Буша 

прагнення М. Горбачова зберегти єдиний СРСР: 
а) загроза "розповзання" ядерних озброєнь; 
б) розміщення на території України стратегічних і тактичних видів 

ракетно-ядерної зброї; 
в) небезпека появи на політичній карті світу незалежної держави 

України. 
14. Визначте особливості проголошення незалежної держави України: 

а) новий статус країни проголосила конституційна більшість 
парламенту; 

б) незалежність була здобута територіально цілісною державою; 
в) незалежна держава розпочала свою економічну діяльність, не маючи 

зовнішніх боргів. 
15. У липні 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла пакет законів щодо 

запровадження інституту президентства в республіці. Першим 
всенародно обраним Президентом України був: 
В. Гриньов, Л. Кравчук, Л. Лук’яненко, О. Мороз, Л. Табурянський, 

В. Чорновіл, І. Юхновський. 
16. Державами, які першими визнали незалежність України після 

референдуму 1 грудня 1991 р., були: 
а) Польща;  б) Канада;  в) Угорщина;  г) Грузія; 
д) Латвія;  е) Литва;  ж) Латвія;  и) Болгарія. 

17. Назвіть кількість держав світу, з якими Україна на 2004 р. мала 
дипломатичні відносини: 
а) 130 держав; б) 150 держав; в) 160 держав; г) 186 держав. 

18. Визначте найперші кроки запровадження атрибутів державності в 
Україні: 
а) захист територіальної цілісності; 
б) упровадження громадянства; 
в) визнання національної символіки; 
г) формування власних збройних сил; 
д) запровадження інституту президентства; 
е) створення служби безпеки; 
ж) забезпечення інформаційної безпеки. 

19. Законом "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.) 
визначено: 
а) сталий кордон СРСР на території України, яка межувала з Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Румунією; 
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б) адміністративний кордон з союзними республіками – Росією, 
Білорусією та Молдовою; 

в) недоторканність кордонів; 
г) порядок охорони та правила переходу кордонів. 

20. Територіальні претензії Росії щодо України стосувалися: 
а) Криму;     б) Севастополя;       в) Тузлівської коси;     

 г) Одеси. 
21. Громадянство (відповідно до закону "Про громадянство України" від 

8 жовтня 1991 р.) надавалось усім, хто: 
а) проживав на території республіки; 
б) не був на момент набуття чинності закону громадянином інших 

держав; 
в) не заперечував проти отримання громадянства України; 
г) бажав отримати подвійне громадянство. 

22. Концепція оборони й розбудови Збройних сил України, прийнята 
Верховною Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття 
військового статусу: 
а) нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави; 
б) нейтральної, ядерної, позаблокової держави; 
в) без’ядерної держави, яка прагне вступити в НАТО; 
г) держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД. 

23. Основними напрямами формування Збройних сил України на 
початку 90-х років були: 
а) реструктуризація військово-промислового комплексу; 
б) реформування управлінських структур; 
в) організація матеріально-технічного забезпечення Збройних сил 

України; 
г) створення системи підготовки військових кадрів; 
д) соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей; 
е) створення Національної гвардії України. 

24. Указ "Про створення державного митного комітету України" 
(від 12 листопада 1991 р.) виконував функцію: 
а) захисту територіальної цілісності; 
б) гарантування економічної безпеки; 
в) забезпечення інформаційної безпеки. 

25. У якому році Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор 
Державним прапором України? 
а) січень 1990 р.;  б) січень 1991 р.;  в) січень 1992 р. 

26. Тризуб як малий Державний герб і головний елемент майбутнього 
великого Державного герба України був затверджений Верховною 
Радою у: 
а) лютому 1992 р.;   б) лютому 1991 р. 

27. Музична редакція національного гімну "Ще не вмерла Україна" на 
музику М. Вербицького була затверджена Указом Президії Верховної 
Ради у: 
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а) січні 1991 р.;  б) січні 1992 р.;  в) січні 1993 р. 
28. Становлення власної грошової системи в Україні у 1991 – 1992 рр. 

починалось з: 
а) обігу російського рубля; 
б) обігу купонів одноразового використання; 
в) обігу купонів багаторазового використання; 
г) створення національної валюти – гривні. 

29. Національна валюта – гривня була запроваджена у: 
а) 1991 р.;  б) 1992 р.;  в) 1996 р. 

30. Законодавчу базу національної політики України та 
міжнаціональних відносин складають: 
а) Конституція України; 
б) Декларація прав національностей України; 
в) Закон "Про національні меншини в Україні". 

31. Декларація прав національностей України (1991 р.) та Закон "Про 
національні меншини в Україні" (1991 р.): 
а) визначають виняткове становище у державі корінної нації; 
б) гарантують усім народам рівні права; 
в) гарантують право на вільний рівноправний розвиток поряд з 

українцями, росіянам, полякам та ін. 
32. Яким є статус Криму в Україні: 

а) Кримська область; 
б) Кримська Автономна Республіка; 
в) Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою України. 

33. Партійно-політична система України в перші роки після 
проголошення незалежності характеризувалося: 
а) виникненням значної кількості нових політичних партій, які не 

відігравали помітної ролі в політичному житті країни; 
б) кризою політичних партій, що існували у 1990 – 1991 рр.; 
в) перебудовою багатопартійної системи в двопартійну (Компартія 

України та Народний рух України); 
г) виникненням політичних партій, які суттєво впливали на політичні 

події в країні. 
34. Встановіть відповідність між концепціями і партіями: 

а) відстоюють демократичні свободи та 
права особистості, а також розвиток 
економіки на засадах вільного ринку в 
Україні; 

     1) партії правого 
спрямування 

б) відстоюють національні пріоритети в 
житті українського суспільства 

     2) центристські партії 

в) борються за соціальні гарантії 
трудящих і вважають, що майбутнє 
українського суспільства пов’язане з 
відродженням комуністичної та 
соціалістичної ідеології. 

     3) партії лівої 
орієнтації 
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35. Які молодіжні організації посідають важливе місце в суспільстві? 
а) Спілка українських студентів; 
б) молодіжне об’єднання "Січ"; 
в) організації скаутського типу; 
г) "Пласт"; 
д) Всеукраїнське студентське братство. 

36. Українська православна церква (Київський патріархат) виникла в: 
а) 1991 р.;  б) 1992 р.;  в) 1993 р. 

37. Визначте негативні фактори початкового етапу державотворення: 
а) відсутність досвіду державотворення; 
б) успадкована від СРСР централізована підпорядкованість 

народногосподарського комплексу; 
в) недосконала організація державної влади в республіці; 
г) незавершеність розподілу функцій між гілками влади; 
д) відсутність Основного Закону України як фундаменту створення 

якісно нової політичної системи держави; 
е) намагання старої політичної еліти загальмувати державотворчі 

процеси. 
38. Визначте головні пункти суперечок щодо проекту Конституції 

України (1996 р.): 
а) розподіл владних повноважень між парламентом і главою держави 

та виконавчою владою; 
б) функціонування державної влади і місцевого самоврядування; 
в) статус Республіки Крим; 
г) державна мова; 
д) державна символіка; 
е) приватна власність. 

39. Коли була прийнята Конституція України? 
а) 28 червня 1996 р.;  б) 28 липня 1996 р.;  в) 25 серпня 

1997 р. 
40. Згідно з чинною Конституцією Україна є: 

а) парламентською республікою; 
б) парламентсько-президентською республікою; 
в) президентською республікою; 
г) президентсько-парламентською республікою. 

41. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада. Вона 
складається: 
а) з 450 депутатів і обирається на 5 років; 
б) з 450 депутатів і обирається на 4 роки; 
в) з 300 депутатів і обирається на 4 роки. 

42. Визначте повноваження Верховної Ради відповідно до Конституції 
України, прийнятої на V сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р.: 
а) розроблення та прийняття законів; 
б) контроль за діяльністю уряду; 
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в) визначення засад зовнішньої політики держави; 
г) призначення й звільнення деяких посадових осіб; 
д) надання згоди на призначення Президентом Прем’єр-міністра, голів 

Антимонопольного комітету, Фонду державного майна; 
е) призначення Президента України. 

43. Назвіть причини дострокового проведення виборів у Верховну Раду і 
Президента України у березні – квітні 1994 р.: 
а) падіння ефективності державного управління і послаблення 

авторитету влади; 
б) непрофесіоналізм депутатів; 
в) відсутність науково обґрунтованої моделі побудови демократичної 

держави; 
г) політичне протистояння між діячами, які відстоювали збереження 

радянської влади, і прихильниками президентської чи президентсько-
парламентської системи. 
44. За якою виборчою системою проходили вибори до Верховної Ради у: 

1) 1994 р.    а) пропорційною; 
2) 1998 р.    б) мажоритарною; 
3) 2004 р.    в) мажоритарно-пропорційною. 

45. Голови Верховної Ради з 1991 по 2005 рр. Встановіть відповідність: 
а) 1991 – 1994 рр.    1) І. Плющ; 
б) 1994 – 1998 рр.    2) О. Мороз; 
в) 1998 – 1999 рр.    3) О. Ткаченко 
г) 2000 – 2001 рр.    4) І. Плющ; 
д) 2002 – 2005 рр.    5) В. Литвин. 

46. Президент України обирається: 
а) всенародним голосуванням на 5 років (але не більше ніж на два 

терміни); 
б) всенародним голосуванням на 4 роки (без обмежень); 
в) парламентом на 5 років (але не більше ніж на два терміни). 

47. На посаду президента України у 1991 – 2004 р. обиралися 
(підкресліть): 

– 1991 р. – В. Гриньов, Л. Кравчук, І. Юхновський, О. Мороз, 
Л. Табурянський, В. Чорновіл; 

1994 р. – Л. Кравчук, І. Плющ, О. Мороз, Л. Кучма, В. Лановий; 
1999 р. – Л. Кучма, П. Симоненко, Є. Марчук, Л. Кравчук. 
2004 р. – О. Мороз, В. Ющенко, П. Симоненко, В. Янукович, А. Кінах. 

48. Визначте помилки в державотворенні на початку розбудови 
незалежної України: 
а) неврахування того, що політична незалежність неможлива без 

економічної; 
б) непослідовність втілення в життя економічних реформ; 
в) безпринципність "багатовекторності" стратегічних орієнтацій; 
г) нерозбірливість у виборі стратегічних партнерів; 
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д) одночасна орієнтація на полярні сили, балансування на 
суперечностях; 

е) малоефективна стратегія усвідомлення місця України в 
регіональному і глобальному геополітичному просторі. 
49. Який досвід світової практики використовувала Україна для 

здобуття економічного суверенітету? 
а) азійських країн (Китай, Монголія, В’єтнам) при створенні в надрах 

старої командної системи нових соціально зорієнтованих ринкових відносин; 
б) європейських країн (Угорщини, Чехії, Словаччини), які обрали шлях 

поступового еволюційного переходу до ринкової економіки; 
в) моделі максимального усунення держави від втручання в економічні 

процеси, надання повної самостійності підприємствам і фірмам в 
економічних питаннях (досвід "шокової терапії" у Польщі); 

г) моделі переходу до ринку; 
д) ринкових перетворень за російським зразком. 

50. Причинами важкого стану української економіки на початку 90-х 
років були: 
а) відсутність замкнутих виробничо-технологічних циклів у 

промисловості; 
б) порушення економічних господарських і технологічних зв’язків із 

Росією, країнами СНД; 
в) відставання української індустрії в науково-технічному та 

технологічному відношенні; 
г) старіння основних фондів промисловості, будівництва і транспорту; 
д) залежність від імпорту стратегічної сировини; 
е) залежність економіки від кредитно-фінансової політики Росії; 
ж) наявність "прозорого" кордону, що не сприяло захищеності 

економіки від розкрадання її багатств; 
и) провал Державної програми приватизації; 
к) некомпетентність державних урядовців. 

51. Визначте причини кризи в промисловості й сільському господарстві 
на початок 2000 років: 
а) наявність негативних рис у процесі приватизації; 
б) поліпшення ситуації в базових галузях промисловості було 

тимчасовим; 
в) реальне зношення основних фондів підприємств; 
г) непродумана податкова політика держави; 
д) перепони для розвитку дрібного та середнього бізнесу; 
е) занепад вугільної галузі; 
ж) залежність від російських енергоносіїв; 
и) негативні наслідки роздержавлення землі. 

52. Яку спрямованість економіки забезпечує держава в сучасних умовах? 
а) ринкову; 
б) конкурентну; 
в) соціальну. 
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53. Назвіть ключові орієнтири зовнішньої політики України протягом 
1991 – 2005 рр.: 
а) багатовекторність; 
б) прогнозованість і стабільність; 
в) збереження позаблокового статусу; 
г) зміцнення міжнародного миру й стабільності; 
д) прагнення до інтеграції із Західною Європою; 
е) набуття повноправного членства в ЄС; 
ж) співпраця з НАТО для досягнення зовнішньополітичної безпеки 

України. 
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