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Тема: Українські землі у міжвоєнний період 

1. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. 

2. Утворення СРСР та входження до нього УСРР. НЕП. 

3. Україна в роки сталінської модернізації. 

4. Особливості радянського політичного режиму у 1920–1930-х рр. 

5. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 

6. Проголошення Карпатської України 

 

Мета: 

дидактична: розширити і поглибити знання студентів про основні події  

в історії України міжвоєнного періоду; проаналізувати процес розподілу 

українських земель та національну політику щодо українців в Радянському 

Союзі, Польщі, Чехословаччині та Румунії, сприяти усвідомленню студентами 

складності внутрішнього і зовнішнього становища України в складі СРСР; 

пояснити, що нова економічна політика була вимушеним кроком радянського 

керівництва та стала базою для проведення сталінської модернізації, 

проаналізувати особливості проведення індустріалізації в Україні та її наслідки; 

виділити характерні риси колективізації в Україні; визначити особливості 

радянського політичного режиму у 1920-1930х рр.; охарактеризувати 

суспільно-політичне, економічне та культурне ситуацію на західноукраїнських 

землях у 1919–1939 рр.; розширити знання студентів про державотворчий 

процес Карпатської України; 
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розвивальна: сприяти закріпленню вміння працювати з історичними 

картами та історичними документами: аналізувати міжнародні угоди, які 

торкалися території України, законодавство країн щодо становища українців; 

виробляти уміння давати характеристику історичним діячам, визначати їх роль 

і місце в історичному процесі, підвести до розв’язання  поставленої проблеми 

заняття; 

виховна: виховувати інтерес до історії України, почуття патріотизму, 

толерантності, гордості за український народ; сприяти національній 

самоідентифікації українських громадян. 

 

Тип заняття: лекція-візуалізація 

 

Основні терміни і поняття: міжвоєнний період, НЕП, коренізація, 

українізація, модернізація, індустріалізація, колективізація, геноцид, 

пацифікація. 

 

Студенти повинні знати: 

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у 1919‒1939 

рр. 

Особливості національної політики більшовиків в УСРР на початку 1920-

х рр. 

Причини, особливості впровадження та наслідки нової економічної 

політики в Україні 

Причини, суть та наслідки українізації.  

Українських діячів міжвоєнного періоду та їхній внесок у розвиток науки 

та культури України. 

Особливості проведення індустріалізації в Радянській Україні та її 

значення.  

Причини, хід та наслідки колективізації в Україні. 

Причини та наслідки голодомору 1932‒1933 рр. в Україні 

Особливості утвердження сталінської диктатури в Україні 
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Суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток 

західноукраїнських земель протягом міжвоєнного періоду. 

Проголошення Карпатської України ‒ етап українського 

державотворення 

 

Студенти повинні вміти: 

Показувати на історичній карті українські землі, які ввійшли до складу 

СРСР, Польщі, Чехословаччини та Румунії.  

Правильно вживати історичні терміни і поняття під час аналізу 

історичних подій 

Виділяти особливості проведення модернізації в Україні. 

Складати хронологічні та синхронні таблиці з історії України 1919‒1939 

рр.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які договори затвердили приєднання українських земель до складу 

Радянського Союзу?  

2. Які західноукраїнські території увійшли до складу Польщі? 

3. Коли Рада Амбасадорів визнала східногалицькі землі складовою 

частиною Другої Речі Посполитої? 

4. Чому керівництво РКП (б) розпочало НЕП? 

5. Які позитивні зміни відбулися в Україні під час НЕПу?  

6. Які цілей намагалося досягти радянське керівництво у ході 

“модернізацію”? 

7. Назвіть складові процесу модернізації в СРСР 

8. Чому голодомор 1932‒1933 рр. трактують як геноцид?  

9. Назвіть наслідки колективізації в Україні. 

10. Чому літературно-мистецьке покоління 1920‒1930-х рр. названо 

“розстріляним Відродженням”?  

11. Як відреагували українці на приєднання Східної Галичини до складу 

Польщі? 
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12. З якою метою і де була проведена політика пацифікації? 

13. Хто такі осадники?  

14. Хто очолив Карпатську Україну? 

15. Чому Карпатська Україна не відбулася як держава? 

16. ЧИ МОГЛИ УКРАЇНЦІ ПРОТЯГОМ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

ВІДНОВИТИ БОРОТЬБУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ? 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

Опрацювати питання “Становище українських земель у складі Румунії”, 

“Становище українських земель у складі у Чехословаччини” сьогоднішнього 

лекційного заняття  
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ХІД ЗАНЯТТЯ: 

ВСТУПНЕ СЛОВО. Перша світова війна (1914‒1918), а  у міжвоєнний 

період найбільш розповсюдженими загальновживаними термінами були Велика 

війна або «Війна, щоб завершити усі війни»,  не тільки змінила геополітичну 

ситуацію, а й показала безпідставність присвоєння окремими європейськими 

націями морального права правити іншими народами. Практично всю повоєнну 

Європу охопили національно-визвольні рухи, основним гаслом яких стало 

створення власних держав. Український народ на час її завершення ‒ 1918 рік ‒ 

також вів боротьбу за проголошене у знаменитих «14 пунктах» 

американськиим президентом Вудро Вільсоном право нації на політичне 

самовизначення. Тобто українці боролися за існування власної держави.  

 

БЕСІДА: 1. Які події розгорнулися на Україні у 1917 р. ? 

2. Чого прагнули досягнути українці під час революції? 

РОЗПОВІДЬ. Проте прагнення українського народу, так би мовити, «не 

вписувались» у державотворчі плани та процеси більшовицької Росії, 

відновленої Другої Речі Посполитої (Польщі), Румунії та Чехословаччини. 

Тому події наступних років аж до початку Другої світової війни, як і революція 

1917‒1921 рр., також були овіяні міфами, легендами, а на більшості сторінок 

було накладено гриф «ЦІЛКОМ ТАЄМНО» або дослівно «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО»  

Слайд презентації № 1     

 

РОЗПОВІДЬ. Тривалий період українська наука була позбавлена 

можливостей об’єктивно вивчати суспільно-політичні процеси 1919‒1939 рр.. 

Науковців, які займалися вивченням «небезпечних» сторінок історії, 

комуністична влада репресувала, або навішавши ярлики «міфотворців» 

примусила замовчати. 
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Тож сьогодні ми з вами без остраху поговоримо про події міжвоєнного 

періоду на території України. 

ТЕМА СЬОГОДНІШНЬОГО ЗАНЯТТЯ: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 

МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД» 

Слайд презентації № 2     

І буде розглядати наступні питання 

Слайд презентації № 3  

 

РОЗПОВІДЬ. ПРОБЛЕМА: ЧИ МОГЛИ УКРАЇНЦІ ПРОТЯГОМ 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ВІДНОВИТИ БОРОТЬБУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

УКРАЇНИ? 

Цей період є одним із складних та суперечливих в історії України. 

РОБОТА З НАОЧНІСТЮ (ВИСТАВКА КНИГ): Окрім науковців, він 

викликав інтерес в українських поетів та письменників. Літературні твори, в 

яких відображена міжвоєнна доба, художньо нерівноцінні. Вони належать перу 

різних за талантом авторів. З ними ви мали змогу ознайомитись перед початком 

пари, а хто не встиг – може переглянути нашу виставку наукової та художньої 

літератури після заняття. 

 

РОЗПОВІДЬ. У міжвоєнне двадцятиліття народ України зазнав тяжких 

випробувань. Українські землі поділили між собою сусідні держави 

 

РОБОТА З КАРТОЮ  «Україна у 1921‒1939 рр.», «Украина 1921‒

1932 гг.» 
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Слайд презентації № 4       

Слайд презентації № 5     

БЕСІДА   Подивіться на карти і скажіть, до складу яких держав 

були включені українські землі? 

РОЗПОВІДЬ «…коли перед світовою війною український національний 

організм був тільки роздвоєний (Росія, Австро-Угорщина), то по визвольній 

війні цей самий організм українського народу розчетвертовано. Ясно, що 

такий сумний епільоґ визвольних змагань, у яких брав участь цілий нарід, впав 

на українське громадянство важким каменем...»  

Слайд презентації № 6     

РОЗПОВІДЬ. Це був період боротьби українського народу за виживання 

в умовах жорстокої сталінської диктатури й окупаційних режимів Польщі, 

Румунії та Чехословаччини. Період, коли було знищено цвіт українства – 

розкуркулення, розстріл під Базаром, голодомор 1921–1922, суцільна 

колективізація, голодомор 1932‒1933 рр., численні «чистки» української 

інтелігенції, «розстріляне відродження», «пацифікація», табори...  

Незважаючи на високу питому вагу, українське населення не мало 

політичної влади на своїй території, його інтереси не захищало міжнародне 

право. Цей період увійшов в історію України як найтрагічніший.  
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Влада Польщі, Румунії та Чехословаччини національну політику 

проводила не в інтересах українського населення, але ніколи не вдавалася до 

таких заходів проти українців як у Радянському Союзі для створення 

мононаціональної держави. З перемогою більшовиків в Україні формально 

утвердилась радянська влада, однак, фактично влада належала партії, яка 

здійснювала диктатуру. Антидемократизм і терор стали головними формами й 

методами суспільно-політичних відносин. 

 

БЕСІДА. 1. Утвердження радянської влади в Україні 

РОЗПОВІДЬ. Придушивши українську революцію і розгромивши 

білогвардійські війська, більшовики у 1920 р. встановили свою владу в Україні. 

Почалася радянська доба її історії, що тривала до 1991 р. До 1924 р. в Україні, 

як і в Росії, було встановлено однопартійну більшовицьку диктатуру. 

Радянська влада покладалася на військову силу, придушувала селянські 

повстання. З цією метою голова уряду УСРР Х. Раковський домігся від 

керівництва РСФРР розміщення в Україні півторамільйонного угрупування 

Червоної армії. 12 січня 1921 р. у Харкові під його керівництвом створена 

Постійна нарада для боротьби з повстанським рухом в Україні. 30 березня 

цього ж року почала діяти Всеукраїнська надзвичайна комісія (ВУНК)(в березні 

1922 р. реорганізована в Державне політичне управління (ДПУ) УСРР). 

До боротьби з повстаннями були залучені державні, партійні, 

комсомольські організації та комнезами (КНС).  

Репресивні дії органів радянської влади проти селянського повстанського 

руху призвели до помітного його послаблення. Більшість повстанських загонів 

мали чисельність кілька десятків осіб, лише деякі – кілька сотень. Навіть 

повстанська армія Н. Махна розділилася на окремі самостійні групи 

чисельністю 100-200 бійців, їх нараховувалося не більше 10, усі вони діяли у 

межах Катеринославської, Полтавської і Харківської губерній.  
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Слайд презентації № 7    

 

РОЗПОВІДЬ. На Правобережжі нараховувалося до 30 повстанських 

загонів, чисельність яких коливалася від 25 до 300 осіб. Найбільш активними 

вважалися загони отаманів Богатиренка, Лиха, Мордалевича, Хмари.  

Слайд презентації № 8     

РОЗПОВІДЬ. Радянській владі в Україні дошкуляли походи повстанців з 

території Польщі. Як відомо, в жовтні 1920 р. польська влада уклала перемир’я 

з УСРР і РСФРР, у результаті якого 40 тисячна армія УНР, що мала більше 100 

генералів і майже 4 тис. офіцерів, змушена була відступити на територію 

Польщі, де була інтернована. 

Керівництво радянської Росії уважно стежило за діяльністю українських 

політиків і військових у Польщі, тому висунуло вимогу до останньої 

дотримуватися умов Ризького договору, згідно з яким заборонялося існування 

антирадянських збройних формувань на польській території. Однак Польща не 

поспішала виконувати ці умови. 

Восени 1921 р. уряд УНР в екзилі за допомогою польської влади 

організував ІІ зимовий похід на територію УСРР.  
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Слайд презентації № 9    

РОЗПОВІДЬ. Найбільша група – Волинська, під командуванням Юрія 

Тютюнника – 7 листопада 1921 р. перейшла польсько-радянський кордон біля 

Новоград-Волинська. Вона зайняла м. Коростень, але втримати його не змогла. 

Група рушила далі у напрямку Києва. Проти неї радянське командування 

направило кавалерійську бригаду під командуванням Г. Котовського.  

17 листопада група Ю. Тютюнника біля с. Малі Міньки прийняла бій з 

бригадою Г. Котовського, в якому загинуло 250 повстанців, майже 100 змогли 

прорватися до лісу і згодом пробитися на територію Польщі. 443 українські 

вояки потрапили у полон, з них 84 старшин відправили до Києва, де згодом 

розстріляли. 359 повстанців після їх відмови перейти на бік радянської влади 21 

листопада вивели за с. Базар і розстріляли. 

Всеукраїнська надзвичайна комісія за 10 місяців 1921 р. вивела з 

боротьби різними засобами 444 отаманів, у т. ч.: вбито у боях – 189, 

розстріляно – 9, заарештовано – 84. У ході бойових дій вбито 30 тис. рядових 

членів повстанських угрупувань. В 1920-1921 рр. у повстанців України 

вилучено 43 гармати, 1812 кулеметів, 31788 рушниць, 2312 шабель, 3902 

револьвери, чимало боєприпасів. 

Амністією, яка була оголошена V Всеукраїнським з’їздом Рад (кінець 

лютого – початок березня 1921 р.), скористалися понад 162 керівники і 10 тис. 

рядових учасників повстанського руху. 12 квітня 1922 р. ВУЦВК видав 

спеціальний декрет, який надав амністію усім, хто воював проти радянської 

влади, крім П. Врангеля, О. Кутепова, Н. Махна, С. Петлюри, П. 

Скоропадського, Ю. Тютюнника (він у 1924 р. повернувся в УСРР, а в 1929 р. 

був розстріляний без суду). 
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Отже, одним із напрямків утвердження радянської влади, її внутрішньої 

політики були репресії стосовно колишніх учасників українських збройних 

формувань, і тих хто не припинив боротьби і у повоєнний час.  

Слайд презентації № 10    

РОЗПОВІДЬ. Перша світова та громадянська війна завдали величезної 

шкоди промисловості України. Залиті водою шахти, висаджені в повітря домни, 

понівечені цехи, пошкоджені верстати, зруйновані мости та вокзали, витолочені 

посіви, необроблені лани, так було в місцях, де велися бойові дії. Господарство 

України зазнало збитків на суму більш як 12 млрд. рублів золотом. На кінець 

1920 р., промислове виробництво в Україні становило лише 12 % довоєнного 

виробництва. 

У результаті інфляції гроші обезцінилися у 13 тис. разів. Коробка сірників 

коштувала кілька мільйонів рублів. 

Епідемії висипного тифу та інші захворювання десятками тисяч косили 

голодуючих, ослаблених людей. Внаслідок збройної боротьби, голоду, терору, 

епідемій і вимушеної еміграції Україна щонайменше втратила 3 млн. осіб. У 

країні з’явились сотні тисяч безпритульних дітей. 

На початку 1920-х років Україна залишалась переважно аграрною 

республікою зі значною кількістю безземельного і малоземельного селянства. Із 

25,451 млн. осіб населення України (за даними перепису 1920 р.) 81,7 % 

становило сільське населення і лише 18,3 % – міське.  

Невдоволення селянства продрозкладкою, що періодично виливалось у 

збройні виступи проти існуючої влади, також диктувало необхідність нового 

підходу до проблеми стосунків між містом і селом. 

Глобальна економічна криза поставила економіку на грань паралічу. 

Занепад сільськогосподарського виробництва, інфляція лише ускладнювали 

економічну ситуацію. Були порушені відносини між робітництвом і 
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селянством, містом і селом. Існувала криза в більшовицькій партії. В її 

керівництві не було єдиної думки щодо шляхів виходу з економічної кризи: 

одні виступали за посилення адміністративних, репресивних заходів, інші – за 

утвердження демократичних засад. У партії виникло 10 »платформ», які по-

різному пропонували шляхи виходу з кризи. 

Слайд презентації № 11      

РОЗПОВІДЬ. Міжвоєнна історія радянської України поділяється на два 

етапи. Перший – це доба НЕПу (1921–1929), коли внаслідок тиску реальних 

обставин більшовики змушені були тимчасово відмовитися від «воєнного 

комунізму» і поверталися до використання, хоч і обмежених ринкових методів 

господарювання, які не відповідали комуністичній програмі. Прагнучи 

завоювати підтримку неросійських народів, партія більшовиків у 1920-і рр. 

здійснювала політику коренізації. Утворення СРСР супроводжувалось 

централізаторством та уніфікацією всіх сфер суспільного життя, що й зумовило 

приреченість українського відродження. 

Другий етап, започаткований «великим переломом» 1929 р. 

характеризується поверненням до реалізації програм комуністичного 

будівництва, глибинними, швидкими і болісними соціально-економічними і 

культурними перетвореннями, що випливали з комуністичних доктрин, 

насадженням соціалістичних виробничих і суспільно-політичних відносин. 

Правляча більшовицька партія була вимушена піти на запровадження 

нової економічної політики (НЕП). 30 серпня 1921 р. РНК УСРР прийняла 

постанову про запровадження на території республіки засад Непу.  

Слайд презентації № 12     
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РОЗПОВІДЬ. 28 вересня при уряді республіки створено Українську 

економічну нараду: цим започатковано Укрдержплан. Україна вступила у 

новий період свого економічного розвитку.  

Слайд презентації № 13     

РОЗПОВІДЬ. Вона розпочалася у 1921 р. із скасування продрозкладки і 

переходу до продподатку (заздалегідь визначений податок і можливість вільно 

розпоряджатися своєю продукцією). Потім була легалізована приватна торгівля 

та підприємницька діяльність, дозволено наймати робочу силу, допущено певне 

роздержавлення виробництва і запроваджено кооперацію, але при умовах 

збереження монополії державної власності і диктатури пролетаріату. Отже, Неп 

запровадив багатоукладність економіки, що разом з успішним здійсненням 

грошової реформи створило надійну основу відбудови економіки. 

Перехід до нової економічної політики попри те, що він був зумовлений 

глибокою економічною і соціально-політичною кризою початку 1920 рр., все 

таки слід розглядати як тактичний відступ радянської влади від політики 

«воєнного комунізму». 

Слайд презентації № 14    

РОЗПОВІДЬ. Головною причиною голоду на Півдні України 1921-1923 

рр. було вивезення хліба з України, хлібозаготівлі. До інших причин голоду 

слід віднести економічну розруху, посуху 1921 р., руйнацію сільського 

господарства під час Першої світової війни. 

У 1921 р. з України щомісяця вивозилось до 40 ешелонів хліба в Росію. 

Зернових зібрано лише 4,3 млн. тонн, що було на 25 % менше довоєнного 

обсягу. 

Ускладнили ситуацію голодуючого населення Півдня України непомірні 

продподатки з цього регіону. Незважаючи на неврожай, у південних губерніях 
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тривала хлібозаготівля. На голодний 1922 р. продподаток для України 

планувався 1,52 млн. тонн зерна. На кінець листопада зібрано 1,289 тонн.  

 Голод був і тому, що в 1921 р. вичерпалися хлібні запаси страхового 

фонду, який вважався недоторканним. Відсутність страхових запасів під час 

недороду значною мірою призвело до недосіву в 1922 р. Ліквідація 

поміщицького землеволодіння, яке давало товарне зерно, також була однією із 

причин голоду. 

Попри це у 1922 р. за кордон продано 216 тис. тонн українського зерна. 

Була навіть створена комісія політбюро ЦК РКП (б) на чолі з Й. Сталіним з 

експорту хліба. Останній вимагав від Х. Раковського «наглядати за безумовним 

виконанням радянськими органами України постанов комісії політбюро ЦК 

РКП (б) по експорту хліба». 

Радянська влада не допускала в Україну іноземні благодійні організації. 

Їхня допомога оминала Україну, яка вважалась благополучною щодо 

продовольчого становища. Тема голоду була заборонена в засобах масової 

інформації. І лише після зняття інформаційної блокади щодо голоду Х. 

Раковський уклав з Американською адміністрацією допомоги (АРА) угоду, 

після чого в Одеській, Миколаївській, Катеринославській, Харківській і 

Запорізькій губерніях продовольство й медикаменти АРА врятували життя 

сотень тисяч людей. Організація Міжнародна робітнича допомога (Міжробдоп) 

виділила голодуючим України 383 тис., місія Ф. Нансена – 12,2 млн., АРА – 

180,9 млн. пайків. Центральна комісія з боротьби з наслідками голоду взимку 

1921–1922 рр. годувала в Україні 400 тис., інші організації – годували 540 тис. 

осіб. 

У 1922 р. знову стався недорід, але він був менш жахливим, ніж у 1921 р. 

й охопив лише 21 повіт: повністю Запорізьку губернію, 82 % – території 

Катеринославської, 75 % – Одеської, 43,7 % – Донецької губернії. Навесні 1922 

р. в голодуючих губерніях без худоби залишалось від 34 до 44 % селянських 

господарств, без посівів – майже 5 % господарств. 

23 лютого 1922 р. ВЦВК видав декрет про вилучення церковних 

цінностей, реалізація яких за кордоном мала надати певну допомогу 
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голодуючим. 8 березня 1922 р. ВУЦВК також ухвалив постанову про 

конфіскацію церковних цінностей у Фонд допомоги голодуючим. Радянська 

влада зробила ставку на силу: це викликало опір з боку священиків і багатьох 

прихожан. Вилучення цінностей – це було не що інше, як загальний план 

боротьби з церквою. 

У результаті здійснення постанови станом на 1 квітня 1923 р. з церков, 

монастирів лише на Чернігівщині зібрано 2720 кг срібла і 128 кг золота, в 

Одеській губернії – 12800 кг срібла і 1,6 кг золота, у Катеринославській – 4800 

кг срібла, 4 кг золота, понад 180 коштовних каменів та ін. Як тепер стало 

відомо, не всі зібрані золото, срібло і коштовності перейшли в державну казну, 

чимала частина залишалася в руках тих, хто їх конфісковував і мав передати 

державі. 

Наслідки голоду 1921-1922 рр. в Україні були трагічними. За деякими 

оцінками померло більше 1 млн. осіб, передусім сільського населення, 

особливо багато померло людей старшого віку і дітей. Державна влада не 

здійснила всіх необхідних кроків для запобігання цього лиха. 

На цьому тлі більшовики розгорнули активну кампанію з ліквідації 

української православної церкви 

Слайд презентації № 15     

Слайд презентації № 16    
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РОЗПОВІДЬ. Одним із напрямків утвердження радянської влади в 

Україні була її зовнішньополітична діяльність. Вона мала забезпечити мирне 

життя громадян, налагодження економічних зв’язків з іншими державами. 

У перші роки свого існування радянська Україна ще мала можливість 

проводити самостійну зовнішню політику. Для здійснення зовнішньої політики 

у складі уряду УСРР створено Наркомат закордонних справ, який упродовж 

1921-1922 рр. очолював Х. Раковський, він же був і головою РНК. 

Першочергового значення у зовнішньополітичній діяльності УСРР 

набували відносини з РСФРР. У січні 1921 р. утворена дипломатична місія 

УСРР при уряді РСФРР на чолі з Ю. Коцюбинським. Разом із спеціальним 

представником українського уряду Ф. Коном він провів у Москві успішні 

переговори з делегацією литовського уряду й 14 лютого 1921 р. від імені УСРР 

підписав з Литвою перший в історії УСРР договір про встановлення 

дипломатичних відносин. У серпні 1921 р. Україна уклала двосторонній 

мирний договір з Латвією, а в листопаді – з Естонією. 

Представники УСРР брали участь у радянсько-польських мирних 

переговорах, що проходили в Ризі навесні 1921 р. Делегація УСРР і РСФРР, яку 

очолював А. Йоффе, була об’єднаною. Від УСРР до неї входили Е. Квірінг та О. 

Шумський. Згідно з Ризьким мирним договором укладеним 18 березня 1921 р. 

Польща визнавала УСРР як самостійне державне утворення. За попередньою 

домовленістю у середині квітня УСРР ратифікувала Ризький договір. Ним 

узаконювалося дальше перебування західноукраїнських земель (Холмщина, 

Підляшшя, Східна Галичина, Західна Волинь і Західне Поділля) у складі 

Польщі. Послом УСРР в Польщі у жовтні 1921 р. призначений О. Шумський. 

Оскільки й після підписання мирної угоди не припинялись збройні акції 

проти УСРР з території Польщі, Х. Раковський звернувся до польського уряду з 

нотою протесту проти порушень взятих ним на себе зобов’язань про 

невтручання у внутрішні справи УСРР. Збройні акції з польської території 

наприкінці 1921 р. припинилися. 

Участь України у цих міжнародних конференціях (Генуезька й Гаазька 

конференції, Раппало), означала фактичне визнання її з боку західних держав.. 
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Україна приймала участь у Лозаннській міжнародній конференції (1922–

1923 рр.), на якій основним було питання про підготовку нового мирного 

договору з Туреччиною і встановлення режиму чорноморських проток. 

Українська делегація була допущена лише для обговорення питання про 

протоки. Радянська делегація запропонувала свою програму вирішення 

проблеми: а) задоволення політичних прагнень Туреччини, відновлення її прав 

на належній їй території; б) закриття проток для військових кораблів всіх країн, 

крім Туреччини, у мирний і воєнний час;  

У квітні 1921 р. Німеччина визнала УСРР де-факто, підписавши з нею в 

Берліні договір про обмін військовополоненими та інтернованими 

громадянами.  

8 квітня 1921 р. (за тиждень до підписання Раппальського договору) 

українські представники підписали в Берліні протокол про відкриття у Берліні і 

Харкові відповідних представництв УСРР і Німеччини. Тоді ж почала 

працювати українська місія в Берліні, очолювана М. Левицьким. 

У травні 1921 р. Чехословаччина фактично визнала радянську Україну. 

Після переговорів у Празі 6 червня 1922 р. підписаний тимчасовий 

торговельний договір, що започаткував взаємовигідне економічне 

співробітництво між двома країнами і дружні відносини між їхніми 

«самостійними представництвами». Чехословаччина надала допомогу 

потерпілим в УСРР від голоду 1921-1922 рр., підтримувала біженців та 

емігрантів з України. 

Підтвердженням існування та визнання на Європейському континенті 

УСРР було підписання 7 грудня 1921 р. у Відні з Австрією, а 26 грудня цього ж 

року в Римі українсько-італійської угоди про утримання від ворожих дій одна 

проти однієї. Повноважним представником УСРР у Відень направлено Ю. 

Коцюбинського. Республіка послала також свого представника в Італію. 

Загалом, у 1922 р. УСРР мала майже 40 своїх повноважних представників, 

консулів, голів тимчасових дипломатичних місій у столицях різних країн 

(Москві, Ташкенті, Лондоні, Берліні, навіть у китайському Харбіні). 
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2 січня 1922 р. М. Фрунзе підписав в Анкарі договір про дружбу і 

братерство між УСРР і Туреччиною. Через півроку в столиці УСРР Харкові 

відкрито посольство Туреччини, у вересні 1922 р. в Анкарі з’явилася 

повноважна місія України. Вже у 1926‒1927 рр. Туреччина посідала перше 

місце у зовнішній торгівлі України – на її частку припадало 45 % усього 

зовнішнього товарообігу республіки, а в експорті СРСР у Туреччину частка 

УСРР становила майже 35 %. 

Дипломатична активність УСРР в 1921–1922 рр. призвела до певних 

успіхів. Проте з наближенням до створення СРСР ініціативи уряду УСРР у 

галузі зовнішніх відносин почали Москвою гальмуватися. Керівництво РСФРР 

заборонило УСРР відкрити власне представництво в Італії та в Туреччині. На 

початку квітня 1922 р. уряд УСРР за наполяганням Москви ліквідував свої 

дипломатичні місії у країнах Балтії. Функції представництва в Латвії та Естонії 

передано місії РСФРР, тільки представництво у Литві ще деякий час 

продовжувало діяти. 

18 жовтня 1922 р. ЦК КП (б) У прийняв постанову «Про згортання 

апарату НКЗС». Керівництво наркомату було зобов’язане розпочати переговори 

з відповідним наркоматом РСФРР про їх об’єднання. Після утворення СРСР 

наркомати закордонних справ національних держав, що увійшли в нього, були 

«злиті» у союзний наркомат закордонних справ з місцем перебування у Москві. 

Україна, як і інші радянські республіки, втратила право самостійно здійснювати 

зовнішньополітичну діяльність. У серпні 1923 р. консульські та дипломатичні 

служби УСРР за кордоном автоматично злилися з відповідними установами 

НКЗС СРСР. Наркомат закордонних справ УРСР перестав існувати 20 вересня 

1923 р. Комісія з іноземних справ політбюро ЦК КП (б) У також була 

розпущена. 

Таким чином, на початку 1920-х років основними напрямками 

утвердження радянської влади в Україні були репресивні дії стосовно колишніх 

учасників українських збройних формувань і тих, хто не припинив збройної 

боротьби і у повоєнний час; запровадження нової економічної політики. УСРР 
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розпочала зовнішньополітичну діяльність і досягла в деяких напрямках 

бажаного результату. 

Слайд презентації №  17        

БЕСІДА.  1. Коли підписано перші договори між Радянською Росією та 

Радянською Україною? 

2. Які повноваження українська сторона передала було РНК (б)? 

3. Чим відрізнялися плани про створення радянського Союзу Леніна 

і Сталіна? 

РОЗПОВІДЬ. І з’їзд Рад СРСР відбувся в Москві 30 грудня 1922 р. З 

доповіддю про декларацію і договір про утворення СРСР виступив Й. Сталін. 

Ці документи прийняли делегати з’їзду. Так було утворено Союз Радянських 

Соціалістичних Республік. До його складу увійшли Російська Федерація, 

Українська СРР, Білоруська СРР, Закавказька Федерація (створена у березні 

1922 р. у складі трьох Закавказьких республік: Грузії, Вірменії, Азербайджану). 

Підтвердило утворення СРСР прийняття Конституції. ІІ з’їзд Рад СРСР 

(січень 1924 р.) затвердив і ввів у дію першу Конституцію СРСР. 

ІХ Всеукраїнський з’їзд Рад (травень 1925 р.) затвердив новий текст 

Конституції УСРР. 

Українська СРР було другою за територією і чисельністю населення 

республікою Радянського Союзу. У 1925 р. в ній налічувалося 28 млн. осіб, з 

них 22 млн. українців, 6 млн. – росіян, євреїв, поляків, греків, молдаван, 

представників інших національностей. 

Входження Української СРР до складу СРСР – єдиної багатонаціональної 

держави з сильними централізаторськими тенденціями, орієнтацією на інтереси 

Росії – на десятиліття зробило долю українського народу залежною від 

політики центру, який уособлювали ЦК ВКП (б), союзний уряд, союзні 

відомства. 
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Конституція СРСР 1924 р. зафіксувала за кожною республікою 

формальне право вільного виходу з СРСР і відкрила вступ у нього усім 

радянським республікам, які існували і могли виникнути, визначила 

компетенцію органів державної влади СРСР і союзних республік, а також 

принципи взаємовідносин органів СРСР з органами союзних республік 

Створення СРСР і прийняття загальносоюзної конституції призвело до 

істотних змін у правовому стані об’єднаних республік, які повинні були внести 

зміни в свої конституції. У травні 1925 р. ІХ Всеукраїнський з’їзд рад затвердив 

Конституцію УСРР. 

Постанова другої сесії ВУЦВК від 12 квітня 1923 р. «Про новий 

адміністративно-територіальний поділ України» передбачала зміни у 

компетенції окремих ланок системи місцевих органів влади.  

За її рекомендацією 12 жовтня 1924 р. у складі УСРР створена 

Молдовська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (МАРСР) з частин 

Одеської та Подільської губерній..  

2 вересня 1930 р. постановою ВУЦВК і РНК УСРР ліквідовані округи і 

здійснено перехід на двоступеневу систему управління (центр – район, місто 

республіканського підпорядкування). Недоліки такої системи проявилися дуже 

швидко, а тому в 1932 р. було введено нову, більшу адміністративно-

територіальну одиницю – область. Першими областями стали Харківська, 

Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська, Донецька і Чернігівська. 

У 1934 р. столицю УСРР перенесено з Харкова в Київ. Протягом 1937 – 

першої половини 1939 рр. утворено ще 8 областей: Житомирську, 

Миколаївську, Полтавську, Кам’янець-Подільську, Ворошиловградську, 

Запорізьку, Кіровоградську, Сумську. В 1939 р. в УРСР було 15 областей. В 

умовах командно-адміністративної системи обласним центрам надавались 

великі переваги у соціальному розвитку, що вигідно відрізняло їх від інших 

міст. 

Таким чином, процес входження УСРР до СРСР був складним і 

суперечливим. Було сподівання, що задекларований у документах 

федеративний устрій буде реалізований повністю. На практиці УСРР, як і інші 
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радянські республіки увійшла до складу РСФРР, хоч їй і вдалося зберегти 

незначні ознаки своєї державності. Конституційне законодавство та зміни в 

адміністративно-територіальному поділі УСРР були відображенням нових 

реалій, в першу чергу поступової втрати Україною свого державного 

суверенітету.  

У квітні 1923 р. ХІІ з’їзд РКП (б) проголосив політику «коренізації», яка 

передбачила залучення представників корінних національностей до партії та 

державного апарату, впровадження національних мов у партійну роботу, 

адміністрацію, освіту, пресу. Така політика мала забезпечити керівним органам 

СРСР контроль за периферією не тільки силовими, а й адміністративно-

політичними засобами. До того ж, використання місцевих мов в ідеологічній 

роботі мало неспівставно більшу ефективність. Однак, в офіційних партійних 

документах декларувалося, що основною метою цієї політики є сприяння 

розвиткові культур і мов корінних національностей. Український її варіант 

увійшов в історію під назвою українізації. 

Слайд презентації №. 18   

РОЗПОВІДЬ. Поворот більшовицького керівництва у національній 

політиці, як і запровадження Непу, був вимушеним компромісом. Більшовикам 

доводилося рахуватися з українським національним відродженням, могутній 

стимул якому дала українська революція. Українізація була спробою опанувати 

цей процес і спрямувати його в русло соціалістичного будівництва. 

На початку 1920-х років Компартія залишалася загалом чужорідним 

явищем в українському суспільстві і спиралася передусім на неукраїнські 

елементи, що переважали серед промислового пролетаріату. У 1922 р. з 55 тис. 

членів КП (б) У 54 % становили росіяни, 23 % – українці, 14 % – євреї. В 
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урядовому апараті українців було 35 %. Щоб утримати владу, необхідно було 

надати партії та уряду національного характеру. 

Українізація мала й зовнішньополітичну мету, вона покликана була 

продемонструвати українцям у межах Польщі, Румунії та Чехословаччини, що 

лише в Радянській Україні вони можуть задовольнити свої національні 

прагнення. Крім того, нову політику ЦК РКП (б) викликали стабілізація 

капіталістичної системи і крах сподівань на пролетарську революцію в Європі. 

Тепер більшовики перенесли увагу на колоніальні країни, яким потрібно було 

показати позитивний приклад вирішення національного питання. Отже, для 

більшовицького керівництва українізація стала тимчасовим тактичним 

маневром. 

Початком українізації можна вважати декрет РНК УРСР від 27 липня 

1923 р. «Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-

освітніх установ» та декрет ВУЦВК і Раднаркому від 1 серпня того ж року 

«Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові 

української мови». Однак нова політика не обмежувалася лише виконанням цих 

декретів, вона мала ширше спрямування: залучити українців до партії і надати 

їм важливі посади у партійному та державному апараті, запровадити українську 

мову в державне та партійне управління, розширити при тому її вжиток в освіті, 

пресі, видавничій сфері, заохотити розвиток української культури і науки. 

З перших же років українізація натрапила на опір партійного і 

державного апарату УСРР, що складався переважно з російських або 

російськомовних працівників. Проте незабаром найвпертіших противників 

українізації відкликали з України, решта на певний час причаїлася. До 

керівництва республікою прийшли нові люди. О. Шумський очолив наркомат 

освіти, М. Скрипник – наркомат юстиції. Після цього українізація відбувалася 

успішніше. З ентузіазмом вітала нову політику українська інтелігенція. До 

процесу українізації приєдналися діячі науки і культури ( М. Грушевський 

повернувся з еміграції) та вихідці з Галичини, які повірили у здійснення своїх 

мрій про українську державу. 
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Як наслідок, з 1923 по 1927 р. кількість українців серед службовців 

державного апарату зросла з 35 до 40 %. Українці в 1923 р. становили лише 

23 % членів КП (б) У, а в 1927 р. – 52 %.  

Вирішення проблем українізації зосереджувалось у наркоматі освіти, 

якому підпорядковувалися всі ділянки культури. Наркомом освіти у 1924 – 

1927 рр. працював О. Шумський, а після його звільнення – М. Скрипник. Як 

академік Всеукраїнської академії наук, М. Скрипник став автором найбільш 

комплексної концепції розбудови української нації в умовах СРСР. Він домігся 

того, що в 1929 р. понад 80 % шкіл і 30 % вищих навчальних закладів вели 

навчання лише українською мовою.  

Відродження переживала також українська преса. З усіх опублікованих 

1922 р. в Україні книжок лише 27 % виходили українською мовою, цією ж 

мовою виходило лише 10 газет і часописів. Але вже в 1927 р. українською 

мовою друкувалася більш як половина книжкової продукції, а в 1933 р. з 426 

газет 373 виходили цією мовою. 

Українську мову почали впроваджувати в офіцерських школах. Тенденції 

дерусифікації міст сприяв масовий наплив в кінці 20-х – на початку 30-х рр. 

українського селянства, спричинений індустріалізацією і колективізацією. 

Завдяки політиці українізації українська мова перетворювалася на основний 

засіб спілкування й самовираження суспільства, що модернізувалося. 

Важливо, що українізація не означала примусової денаціоналізації 

меншин, навпаки, вона супроводжувалася створенням сприятливих умов для 

їхнього розвитку. Національним меншинам було гарантовано право на освіту 

рідною мовою. Крім початкових і середніх шкіл, для них відкрили десятки 

технікумів, Польський інститут народної освіти, Ново-Полтавський єврейський 

сільськогосподарський інститут, низку національних відділів при інших 

інститутах.  

Серед українських комуністів були й такі, що й прагнули розширити 

самостійність республіки. Проте керівництво РКП (б) на чолі з Й. Сталіним не 

бралося так далеко йти назустріч інтересам українського народу. Проти 

утвердження національної ідеології виступили також шовіністично 
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налаштовані росіяни в Україні. Це привело до виникнення в українському 

середовищі опозиції, ідейними виразниками якої в 20-і роки стали Микола 

Хвильовий, Олександр Шумський і Михайло Волобуєв. Приводом до дискусії 

став виступ письменника Хвильового, який вважав, що українській культурі 

необхідно звільнитися від російського впливу і переорієнтуватися на 

європейські традиції. Його літературне гасло «Геть від Москви! Дайош 

Європу!» набрало політичного звучання. З позицією Хвильового 

солідаризувалася національно свідома українська інтелігенція. У квітні 1926 р. 

Сталін у листі до членів політбюро ЦК КП (б) У вказав на виступи Хвильового 

як прояви поширення антиросійських настроїв в Україні. Розпочалася гостра 

критика «хвильовизму». 

О. Шумський звинувачував Кагановича в схильності до адміністрування, 

прагненні дискредитувати українських більшовиків, і запропонував Сталіну 

замінити його на посаді Генерального секретаря ЦК КП (б) У Чубарем. У 

відповідь розпочалася широка кампанія цькування О. Шумського, 

компрометація його діяльності, і зрештою його звільнили з посади наркома 

освіти. У березні 1927 р. пленум ЦК КП (б) У розцінив погляди О. Шумського 

як «націоналістичний ухил». Його перевели на роботу за межі України. 

М. Волобуєв (Артем) відстоював економічну самостійність республіки.  

«Волобуєвщину», як і «шумськізм» та «хвильовізм» комуністичне 

керівництво оголосило проявом «націонал-ухильництва» і піддали осуду, 

розгорнули погромні партійно-критичні кампанії. 

Трагедія покоління Хвильового, Скрипника, Шумського, Волобуєва 

полягала в ілюзорному баченні українізації, можливості українського 

національного відродження за умов тоталітарної влади. 

Отже, політика «коренізації», котра в Україні переросла в українізацію, 

була періодом, коли сталінський режим підготував грунт для розправ в 30-і 

роки над усіма національно-свідомими представниками українського народу, 

накладення на них тавра «національних ухильників», буржуазних націоналістів 

трансформували в наступні роки в ярлик «ворог народу». 
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«Націонал-ухильництво» в Україні було одним з перших в історії проявів 

так званого націонал-комунізму – течії в міжнародному комуністичному русі, 

прихильники якої намагалися поєднати комунізм з національно-визвольними 

змаганнями. 

Кампанія проти націонал-ухильництва 1926-1928 рр. була симптомом 

закінчення відносно ліберального періоду непу. Насувалися нові часи – епоха 

терору і відверто імперської політики 30-х років. 

Національно-культурне відродження в 20-і роки були часом відродження 

української культури. В УСРР розгорнулася кампанія ліквідації 

неписьменності. У грудні 1925 р. в республіці діяло понад 13 тис. шкіл і 

пунктів ліквідації неписьменності, у яких навчалося близько 540 тис. осіб. До 

1927 р. в Україні навчилися читати і писати 2 млн. дорослих осіб. 

У 1928-1929 навчальному році чисельність учнів у школах зросла до 2,6 

млн. Було організовано десятки навчально-виховних закладів для сиріт і 

безпритульних. Зростала кількість шкіл з українською мовою викладання. У 

1930 р. їх було вже 85 % від загальної кількості середніх навчальних закладів. 

Тоді ж в Україні діяли 592 німецьких, 480 єврейських, 351 польська та інші 

національні школи. 

Ареною широкомасштабних експериментів стала вища освіта. 

Університети були реорганізовані в Інститути народної освіти. Навчання в них 

було платне, але діти незаможних робітників і селян звільнялися від плати. У 

1925 р. діяло 145 технікумів і 35 інститутів. Наприкінці 20-х років в інститутах 

навчалося близько 40 тис. студентів, серед яких трохи більше половини 

становили українці, 20 % – росіяни, 22 % – євреї. 

Найвищою державною науковою установою республіки Раднарком УСРР 

оголосив у 1921 р. Всеукраїнську академію наук (ВУАН). У 1922-1928 рр. її 

очолював відомий український ботанік В. Липський. Академія мала три 

відділи: історико-філологічний, фізико-математичний і соціально-економічний. 

Плідно працював історико-філологічний відділ, де провідна роль належала М. 

Грушевському. Він повернувся з-за кордону в 1924 р. і був обраний академіком 

ВУАН. Членами відділу стали історики Д. Багалій, М. Слабченко, О. Оглоблин, 



27 
 

О. Гермайзе, Д. Яворницький, літературознавець С.Єфремов, філолог А. 

Кримський. В академії у 1924 р. налічувалося 37 академіків та близько 400 

наукових співробітників; у 1928 р. в наукових установах вже працювало 3,7 

тис. науковців. 

Бурхливий розвиток української літератури у 20-і роки дав підстави 

дослідникам порівнювати його з добою Відродження. Особливість цього часу – 

розмаїття літературних напрямів, виникнення і розпад численних 

письменницьких груп. Деякі з них перебувати під впливом Пролеткульту – 

радянської літературно-художньої організації, для якої було характерним 

нігілістичне ставлення до «буржуазної» культури минулого. 

У Харкові масово виникали письменницькі організації – «Плуг» (Спілка 

селянських письменників) і «Гарт» (Спілка пролетарських письменників). 

Існували також і групи «непролетарських» письменників: неокласики, 

символісти, футуристи. У 1925 р. після розпаду «Гарту» створено Вільну 

академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ). До неї увійшли письменники, 

які стали гордістю української літератури: П. Тичина, М. Бажан, В. Сосюра, Ю. 

Смолич, Ю. Яновський. Ідейним лідером ВАПЛІТЕ був М. Хвильовий. 

У 1927 р. почалося будівництво найбільшої в Європі Київської кіностудії. 

У другій половині 20-х років поринув у кіноматографічне життя, оволодіваючи 

його секретами, Олександр Довженко. У 1956 р. на Всесвітній виставці в 

Брюсселі 117 відомих кінознавців з 20 країн, вибираючи 12 найкращих фільмів 

«Усіх часів і народів» – назвали і «Землю» О. Довженка. 

У 20-х роках в Україні розвивалося музичне мистецтво. Плідно 

працювали композитори Г. Верьовка, П. Козицький, учень Миколи Лисенка – 

Л. Ревуцький. Інтенсивне становлення театру пов’язане з творчістю таких 

майстрів сцени, як Г. Юра, О. Сердюк, А. Бучма та ін. В Україні розвивалися 

всі види образотворчого мистецтва. Його представниками були художники 

старшого покоління – М. Бойчук, І.Їжакевич, К. Трохименкео та ін., а також 

молоді мистці А. Петрицький, В. Касіян, скульптор М. Лисенко. 
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Таким чином, для України 1920- і роки стали періодом національного 

відродження. Влада злякалась можливого поглиблення цього процесу і шляхом 

терору на початку 30-х років зупинила українізацію. 

1929 р. рік, оголошений Сталіним «роком великого перелому», став по 

суті початком кінця українізації й розгортання наступу на українську 

інтелектуальну еліту і всю націю. 

Слайд презентації № 19   

РОЗПОВІДЬ. Радянська модернізація передбачала форсовану 

індустріалізацію та суцільну колективізацію 

Індустріалізація – це система заходів, спрямованих на прискорений 

розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння 

економіки і зміцнення обороноздатності країни.  

Форсована індустріалізація  – індустріалізація шалено швидкими 

темпами.  

• Колективізація – примусова система заходів, спрямована на 

перетворення одноосібних селянських господарств у великі колективні й 

радянські господарства (колгоспи і радгоспи).  

• Суцільна колективізація масова колективізація, що охопила 

всі селянські господарства. 

Наприкінці 1920-х років у внутрішній політиці СРСР стався різкий 

поворот. Правляча верхівка зміцнила свої позиції і вже не потребувала 

компромісів для збереження свого панування. Розгромивши суперників у 

боротьбі за владу, Сталін встановив одноосібну диктатуру в партії і державі. В 
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СРСР утвердилася система, яка характеризувалася повним (тотальним) 

контролем держави і правлячої партії над усіма сферами суспільного життя. 

Поворот в економічній політиці проявився насамперед у прискоренні 

індустріалізації..  

Робота з наочністю    СХЕМА «Індустріалізація» 

РОЗПОВІДЬ. На кінець 1920-х років СРСР, включаючи Україну, 

залишався аграрною, селянською країною. ВКП (б) проголосила курс на 

індустріалізацію, який передбачав перетворення СРСР з держави, що ввозить 

машини й устаткування, в державу, що їх виробляє, з аграрної країни в 

промислову. 

Понад 400 великих підприємств побудовано або реконструйовано 

настільки, що вони практично стали новими. Багато інших залишалися у 

незавершеному вигляді; вони будуть добудовані в наступні роки. 

Не зважаючи на неймовірні труднощі, в 1932 р. будівництво 

гідроелектростанції на Дніпрі було завершено. Проте довгий час замовчувався 

внесок іноземних спеціалістів у розвитку промислового комплексу УРСР 

Слайд презентації № 20   

Слайд презентації № 21   

РОЗПОВІДЬ. Зростання виробничої кваліфікації і культурно-технічного 

рівня працюючих стало однією з основних умов підвищення їх трудової 

активності, розвитку організованого партією масового соціалістичного 
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змагання за високу продуктивність праці. Цей рух народився весною 1935 р. у 

Донбасі. 

Для заохочення ентузіазму робітників на роботі партії потрібні були герої 

трудового фронту. Одним із таких героїв і став шахтар О. Стаханов – вибійник 

шахти «Центральна-Ірміне» в м. Кадіївці.  

Стахановський рух сприяв поступовому підвищенню виробничих норм, 

яке ґрунтувалося на стимулах, закладених у більш диференційованому «віялі» 

зарплати.  

Слайд презентації № 21   

Робота з наочністю СХЕМА Соціально-економічні наслідки 

індустріалізації  

Слайд презентації №  22  

РОЗПОВІДЬ. Отже, ціна індустріалізації для українського народу була 

надто високою. Причому, то була ціна не тільки і не стільки за подолання 

об’єктивних труднощів, скільки за помилки, волюнтаризм і політичне свавілля 

сталінського керівництва.  
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Слайд презентації № 22    

РОЗПОВІДЬ.  

- 2–19 грудня 1927 – 15 з’їзд ВКП(б) проголосив курс на всебічний  

розвиток колективізації с/г СРСР як першочергове завдання партії; 

- січень 1928 р. – Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення про 

примусове  вилучення у селян надлишків зерна і необхідність форсованої 

колективізації; 

- листопад 1929 р. - на пленумі ЦК ВКП(б) проголошено гасло суцільної 

колективізації; 

- 5 січня 1930 р. – постанова  ЦК ВКП(б) “Про темпи колективізації і 

заходи допомоги держави колгоспному будівництву”: в Україні колективізацію 

мали завершити восени 1931 р. або навесні 1932 р. ; проголосила перехід від 

“обмеження куркульства” до політики ліквідації його як класу на основі 

суцільної колективізації; 

-1 лютого 1930 р. – постанова ЦВК і РНК СРСР „Про заходи зі зміцнення 

суспільної колективізації і  боротьби з куркульством”: анулювала дію закону 

про дозвіл оренди землі і про застосування найманої праці в індивідуальних 

селянських господарствах; 

-24 лютого 1930 р. – інструктивний лист ЦК КП(б)У С.Косіора до 

парторганізацій: приписував колективізувати степові райони у весняну 

кампанію, інші райони України до осені поточного року;  

-  1 березня 1930 р. – у газеті «Правда» опублікована стаття Сталіна 

«Запаморочення від успіхів», де засуджувалися «перегини» в колгоспному 

будівництві;  

- 1 березня 1930 р. – ЦВК та РНК прийняли Перший устав с/г артілі; 

Станом на 1932 р. на території УСРР було колективізовано майже 70% 
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господарств, понад 80% посівних площ. Колективізація в Україні вважалася в 

основному завершеною. 

 Робота з наочністю   СХЕМА «Суцільна колективізація» 

РОЗПОВІДЬ. Таким чином, в кінці 1920-х на початку 1930-х років в 

українському селі сталося велике лихо. Мільйони приватних господарств 

опинились в жорновах насильницької суцільної колективізації, втратили свої 

господарства. На початку 1930-х рр. фіксується падіння врожайності і зниження 

продуктивності праці в сільському господарстві. Рентабельність сільського 

господарства була підірвана. Попри опір з їх боку органи радянської влади 

знищення приватних господарств не перервали. Цей процес тривав і 

супроводжувався ще більшим лихом – Голодомором  1932- 1933 рр. 

Слайд презентації № 23     

ПЕРЕГЛЯД ФІЛЬМУ   «Голодомор 1932‒1933 р.» 

Радянські газети і радіо, кінофільми змальовували картину 

«благополуччя» на селі, високомеханізованої праці, щасливого, заможного 

життя колгоспників. Справді, в роки довоєнних п’ятирічок відбулася істотна 

модернізація сільського господарства. Про результати перших п’ятирічок в 

сільському господарстві керівники СРСР говорили як про один з 

найважливіших своїх успіхів. Але при цьому замовчувалося найсуттєвіше: 

натуральна оплата колгоспників становила лише 15 % від заробленого, 

малоефективність примусової праці, обсяг сільськогосподарської продукції 

зростав повільно. За надзвичайно несприятливих соціально-економічних і 

політичних умов селянство відроджувало підірване насильницькою 

колективізацією і голодом 1932-1933 рр. сільське господарство України. 

Масовий тотальний характер репресій 1930-х років пояснюється тим, що 

курс сталінського наступу соціалізму по всьому фронту зазнав краху. Життєвий 

рівень людей знижувався. Народ все більше відчував себе ошуканим. У цих 

умовах Сталін задля збереження своєї влади посилює репресії. 
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Одним із перших кроків до масового терору стала кампанія боротьби зі 

«шкідниками» та саботажниками, започаткована так званою «шахтинською 

справою» (1928 р.).  

Слайд презентації № 24    

РОЗПОВІДЬ. Винною за економічні провали влади зробили технічну 

інтелігенцію, яка нібито створила «шкідницьку» організацію. У 1930 р. 

відбувся судовий процес над Спілкою визволення України (СВУ), у ході якого 

було репресовано 45 провідних вчених, письменників, науковців, викладачів 

ВНЗ, юристів. Серед них С. Єфремов, В. Чехівський, М. Слабченко та ін.  

Слайд презентації № 25     

Продовженням репресій проти інтелігенції стало «викриття» 

Українського національного центру (УНЦ) та його підрозділу – Української 

військової організації (УВО). Керівником УНЦ організатори цих політичних 

процесів зробили М. Грушевського, внаслідок чого було ліквідовано історичну 

секцію в НАН України.  

У 1930 р. влада примусила саморозпуститись Українську автокефальну 

православну церкву. Митрополита М. Борецького, десятки єпископів, сотні 

священиків було репресовано. 

Друга хвиля масових репресій в УРСР (після розкуркулення і 

Голодомору) була спрямованою насамперед проти членів партії. Якщо в інших 

республіках Союзу масові репресії проти партійних активістів розгорнулися у 

1937 р., то в Україні початок було покладено вже в 1933 р. Українських 
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комуністів покарали за «націонал-ухильництво», яке ширилося в їхніх рядах, 

фізично винищували тих, чию віру в комуністичні ідеали похитнула трагедія 

Голодомору. 

1933 р. в Україну прибув П. Постишев, а ДПУ очолив В. Балицький. 

Почався масовий терор. Звинувачені в націоналістичному ухилі М. Скрипник 7 

липня застрелився. Заарештовано О. Шумського та десятки комуністів, які тією 

чи іншою мірою були з ним пов’язані. 

1 грудня 1934 р. Президія ЦВК СРСР прийняла постанову «Про порядок 

ведення справ по підготовці або здійсненню терористичних актів». Слідство у 

справах про терористичні акти обмежувалось 10-денним терміном. 

Звинувачувальний акт вручався за 24 години до розгляду справи в суді. З 

процесу вилучались прокурор і адвокат. Касаційне оскарження і подання 

клопотань про помилування у цих справах не допускались. Смертний вирок 

виконувався негайно після оголошення. 

Терор охопив усі нації то соціальні групи СРСР. Тільки здавалося 

парадоксальним, що винищували «своїх» – провідних діячів партії та держави, 

знаменитих воєначальників.  

1937 р. було ліквідовано майже всю верхівку ЦК КП (б) У та уряду УРСР 

(Е. Квірінга, Х. Раковського, П. Любченко. П. Постишева, В. Чубаря та ін.). Із 

102 членів і кандидатів у члени ЦК КП (б) У було ре пресовано 100 осіб. З 11 

членів політбюро загинуло 10, з 5 кандидатів у члени політбюро – 4, з 9 членів 

оргбюро – всі. У передвоєнні було репресовано понад 40 тис. командирів 

Червоної армії, в т. ч. 1800 генералів. 

Терор 1930-х років набув тотального характеру і охоплював усі верстви 

населення. У 1935 р в Україні заарештували майже 25 тис. осіб, у 1936 р. – 15 

тис., у 1937 р. – 159 тис., у 1938 р. – 108 тис., 1939 р. – 12 тис., 1940 – близько 

50 тис. осіб (разом майже 370 тис.). Близькі та рідні заарештованих потрапляли 

до категорії людей, яка в офіційних документах мала назву «члени сімей 

ворогів народу». На початок 11940 р. кількість українців ув’язнених в таборах 

ГУТАБу сягала майже 180 тис. осіб. 

Доповідь студентки.  
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В 1930-ті роки утвердився тоталітаризм, характерними ознаками якого 

було те, що справжня влада зосереджувалась в руках вищих функціонерів і 

вождів. Й. Сталін – лідер Компартії став диктатором.  

У суспільствознавстві насаджували догматизм, вульгарно-соціологічні 

схеми, найменший відступ віл них вважали відступом віл марксизму-ленінізму і 

жорстоко переслідували. У 1929 р. під час дискусії з питань історичної науки 

об’єктом упередженої критики стали праці одного з найвідоміших істориків-

марксистів 20-х років М. Яворською, академіка АН УСРР. Його погляди було 

оголошено «націоналістичними». Вченого виключили з партії, звільнили з 

посад, а в 1932 р. заарештували. М. Яворського розстріляли у 1937 р. Як 

«немарксистські, буржуазно-націоналістичні» оцінено твори найвидатнішого 

українського історик М. Грушевського, що у 1924 р. повернувся з еміграції в 

Україну, аби своїми знаннями та досвідом сприяти становленню молодої 

української історичної науки. В 1929 р. М. Грушевського обрали академіком 

АН СРСР. Та вже на початку 30-х років становище вченого стало нестерпним. 

Його заарештували у 1931 р. однак невдовзі звільнили. Він змушений був 

переїхати до Москви. По суті, це було заслання. У 1934 р. М. Грушевський за 

загадкових обставин помер. Зазнали переслідувань і були репресовані вчені-

історики М. Слабченко, В. Пархоменко, М. Горбань, філософи С. Семковський, 

П. Демчук, літературознавець Є. Шабліовський та багато Інших 

суспільствознавців України. 

Замість численних творчих груп згідно з постановою ЦК ВКП (б) «Про 

перебудову літературних організацій» у 1932 р. вирішено створити єдину 

централізовану організацію, що об’єднувала всіх письменників. 

Відповідно до цієї постанови в УСРР теж було ліквідовано існуючі 

літературно-художні об’єднання і утворено єдину Спілку радянських 

письменників України. Організаційно Спілку було оформлено на 1 з’їзді 

письменників України у 1934 р. Вона складалася з 120 членів і 73 кандидатів. 

Відтоді літературний процес цілком підлягав контролю партійних чиновників. 

Усі письменники у своїй творчості мали сповідувати соціалістичний реалізм, 

що в практиці 30-х років зводився до художнього коментування сталінських 

«теоретичних положень», прославляння радянської дійсності. Ті, хто не міг чи 

не бажав пристосовуватись, зазнавали репресій. Весною 1933 р., у розпал 

голоду, почалася хвиля переслідувань українських письменників. Було 

заарештовано талановитого поета, прозаїка і драматурга, члена партії М. 

Ялового. Це стало однією і причин самогубства його приятеля М. Хвильового. 

За абсурдними звинуваченнями 1933 р. були репресовані О. Слісаренко, О. 

Досвітній, Остап Вишня. У 1934 р. розстріляли Г. Косинку, Д. Фальківського, 

К. Буревія. Потрапив до в’язниці 1935 р. й загинув у таборах М. Зеров – один і 

найяскравіших письменними України тих часів. Із 193 членів та кандидатів у 

члени Спілки радянських письменників України, прийнятих до неї піл час І 



36 
 

з’їзду, було репресовано 97. Загалом жертвами сталінських репресій стали 

близько 500 національно-свідомих письменників, які розвивали українську 

мову, культуру, освіту. Це четверта частина всіх репресованих літераторів в 

СРСР у 20-50-і роки. Цей період в українській літературі дослідники назвали 

«Розстріляним відродженням», 

Жоден з тих, хто ще залишався на свободі, не був застрахований від 

розправи. Але незважаючи на репресії та ідеологічний тиск, українське 

художнє слово не вмерло. У деформованому вигляді література існувала й у 30-

ті роки. Публікувалися твори П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, М. Бажана, 

А. Малишка, П. Панча, Ю. Яновського, І. Ле, А. Головка, М. Рибака, Ю. 

Смолича, І. Микитенка, О. Копиленка й багатьох інших.  

БЕСІДА. 1. До складу яких держав, окрім СРСР, були приєднані 

українські землі? 

2. Які західноукраїнські землі відійшли до  Польщі? 

Робота з історичною картою  

РОЗПОВІДЬ. З 1919 р. Польщею було окуповано 125,7 тис. км
2
 земель 

Східної Галичини та Західної Волині, що становило третину всієї території 

тодішньої Польщі. На цій території у 1931 р. проживало 8,9 млн. осіб, із них 5,6 

млн. українців, 2,2 млн. поляків Ці землі стали для Польщі новими джерелами 

сировини, дешевої робочої сили та ринками збуту. Водночас вони спричинили 

появу й загострення зовнішніх і внутрішніх проблем, що суттєво 

дестабілізувало ситуацію у Польській державі. 

Вчений, співорганізатор Українського соціально-культурного товариства 

в Польщі та першого українськомовного часопису-тижневика “Наше слово” у 

Варшаві Микола Сивіцький наголошував, що польська влада після 25 червня 

1919 р. робила все, щоб українці відчули свою поразку. Незважаючи на те, 

що проблема офіційного статусу Східної Галичини ще вирішувалась на 

міжнародному рівні, вже у березні 1920 р. галицькі землі у складі Другої Речі 

Посполитої офіційно було названо Малопольщею. З метою недопущення 

консолідації українців Польської держави був проведений так званий 

“сокалький кордон”, що визначав адміністративні межі між Галичиною та 

Холмщиною і Волинню. 17 березня 1921 р. було прийнято конституцію Польщі 

як унітарної держави, скасовано всі органи місцевого самоврядування, 

здійснено новий адміністративний поділ.  
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Для поверсальської Галичини, де 6-мільйонній частині народу навіть її 

назву залишено хіба лише у звороті, як писав М. Сивіцький, “ти, гаде 

український”, репресії стали щоденними явищем для українців з часу 

відродження Другої Речі Посполитої. Для захисту українців Польської держави 

та продовження збройної боротьби за державність у 1920 р. було створено 

нелегальну на західноукраїнських землях Українську Військову Організацію 

(УВО) на чолі з полковником Армії УНР Євгеном Коновальцем.  

14 березня 1923 р. Рада Послів держав Антанти затвердила східний 

кордон Польської Республіки та її суверенітет над Східною Галичиною. Варто 

зазначити, що безуспішні спроби змінити рішення Ради Амбасадорів було 

здійснено митрополитом Української греко-католицької церкви Андреєм 

Шептицьким. Він зустрічався у цей день з французьким прем’єр-міністром 

Раймоном Пуанкаре та італійським послом у справі Східної Галичини Романо 

Авезана. Відтоді екзильний уряд ЗУНР у Відні припинив свою діяльність. Це 

означало, що Східна Галичина остаточно закріплювалася за Польщею, хоча 

постанова Антанти й передбачала автономію східногалицьких земель. Рішення 

Ради Послів викликало масові протести українського населення, всіх 

національних політичних партій та культурно-освітніх організацій краю. 

Окремі політики закликали перетворити Східну Галичину в українську 

Ірландію. Для того, щоб зменшити напругу у відносинах з українцями, поляки 

проголосили загальну амністії всім політичним емігрантам, а 26 вересня 1923 р. 

польський сейм прийняв закон про воєводську автономію у Східній Галичині та 

заснування українського університету. Проте польська влада питання вищої 

школи та автономії так і не вирішила. Подальший хід подій продемонстрував, 

що метою усіх заходів поляків було, як заявляв міністр освіти і релігії  Другої 

Речі Посполитої, професор Львівського університету Станіслав Грабський, щоб 

«до 25 років знищити в Східній Галичині українців».  

Українське питання в національній політиці Другої Речі Посполитої було 

найбільш складним для вирішення і найважливішим поглядом стабільної 

ситуації у країні. Це зумовлювалося певними обставинами, зокрема тим, що 

українців у Польщі серед національних меншин було найбільше; вони 

проживали компактно, в основному на теренах Західної України, яка 
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перебувала у безпосередній близькості до кордонів більшовицької Росії та 

Радянської України – головного, на думку влади, потенційного ворога Польщі; 

українське населення, на відміну від інших національних меншин, відзначалося 

високим рівнем національної самосвідомості та прагненням до політичного й 

національного визволення, до творення незалежної та суверенної держави. 

Тобто, українців Другої Речі Посполитої, особливо Східної Галичини, офіційна 

Варшава сприймала як загрозу творення великої однонаціональної Польської 

держави, що і визначило характер національної політики і, відповідно, реакцію 

на неї східногалицької української спільноти.  

Термін «Східна Малопольща», який був історичною назвою Західної 

Галичини з центром у Кракові, поширився на всю Галичину. На території 

Східної Галичини утворено три воєводства – Львівське, Станіславське, 

Тарнопільське. Щоб переконати європейську громадськість у польському 

характері цих територій, до Львівського воєводства були приєднані вісім 

повітів Західної Галичини з переважно польським населенням. 

Волинське і Поліське воєводства отримали назву «Східні креси» (креси – 

з польської мови – окраїни). До них була приєднана частина земель з 

переважаючим там польським населенням. Натомість Лемківщину приєднали 

до Краківського воєводства, Холмщина була включена до Люблінського 

воєводства. 

У польській державі українським територіям нав’язувалися офіційні 

колоніальні назви – «Східна Малопольща» і «Східні креси». Обмежувалось 

вживання понять «українець», «український», які переважно замінювались 

назвами «русин», «руський», «православні», «греко-католики» «малополяк», 

«тутешні», «волиняки», «поліщуки». Польські чиновники часто називали 

українців «бидлом». 

Активна насильницька полонізація українських земель почалася з 

прийняттям 31 липня 1924 р. закону, який проголосив, що державною на 

території Польщі є польська мова. Закон запропонував професор Львівського 

університету С. Грабський, який був міністром освіти в 1923-1926 рр. Цей 

закон передбачав за допомогою школи ліквідувати українську проблему в 
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межах польської держави упродовж 25 років. «Немає ніякого українського 

народу, – цинічно заявляв С. Грабський. – Український народ – це вигадка 

комуністів з пропагандистською метою». Урядова газета «Слово польське» 

брутально стверджувала, що в українців «відсутня всяка організаційність і 

державний інстинкт, юридична і взагалі розумова культура, необхідна для того, 

щоб управляти власною державою». 

У зв’язку з цим законом у державних установах заборонялося 

користуватись українською мовою. Офіційна влада взяла курс на ліквідацію 

української школи. Якщо у 1912 р. (в часи імперії Габсбургів) у Східній 

Галичині функціонували 2418 українських шкіл, то 1923 р. – 1859, у 1927 р. – 

лише 815, у 1937 р. залишилося 352.  

Навчання в Львівському університеті було дозволено польським 

громадянам і лише тим українцям, хто відслужив у польській армії. Польська 

влада так і не реалізувала постанову про заснування українського університету. 

Крім того, всі кафедри з українською мовою викладання у Львівському 

університеті скасовано. Організований у відповідь на це в липні 1921 р. у 

Львові таємний український університет, в якому було 3 факультети, 65 кафедр, 

1500 студентів і який діяв напівлегально, всіляко переслідувався владою. За всі 

роки навчання в цьому університеті не було жодного випуску; в 1925 р. він 

припинив існування. 

15 березня 1929 р. відбулася фронтальна ліквідація українських шкіл, їх 

міняли на польські. Шкільний закон 1932 р. взагалі зігнорував українську 

школу та мову. У 1930 р. ліквідовано державну українську гімназію в 

Тарнополі (нині Тернопіль), дві гімназії товариства «Рідна школа» в Східній 

Галичині. У 1932-1933 рр. в краї збереглося лише 13 українських приватних 

гімназій і 8 учительських семінарій. 

У період 1921‒1931 рр. частка поляків серед населення у Східній 

Галичині зросла від 25,6 до 28,5 %, у Західній Волині та Західному Поліссі – з 

18,3 до 21,2 %. За неповні 20 років еволюція органів державної влади в Польщі 

проходила в напрямку централізації і посилення асиміляторської політики. 
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Таким чином, упродовж 1920-30-х років Польща всупереч рішенням Ради 

уповноважених Антанти здійснила анексію західноукраїнських земель. Цього 

вона досягла шляхом фальсифікації перепису населення і виборів у сейм та 

сенат, змін в адміністративно-територіальному устрої, відмови від вживання 

термінів «Україна», «українці» тощо. Одночасно прискореними темпами 

здійснювалась асиміляція українського населення західноукраїнських земель, в 

основі якої була ідея будівництва великої унітарної польської держави. 

Найбільше це проявлялося в утисках і заборонах щодо використання 

української мови в школах і державних установах, нищенні національної освіти 

західних українців. 

У міжвоєнний період Польща була однією з найвідсталіших країн 

Європи, перетворювалась у напівколонію високорозвинених держав. Польські 

керівні кола відкрито ділили територію своєї країни на дві частини, які різко 

відрізнялись між собою за рівнем промислового розвитку: на так звану Польщу 

«А» (до неї входи корінні польські землі) і Польщу «Б», що складалась 

переважно із західноукраїнських і білоруських земель. 

Промисловість Західної України складалася переважно з підприємств 

кустарного типу (середня кількість робітників на них становила менше 20 осіб), 

зайнятих переробкою сільськогосподарської сировини і місцевих матеріалів. За 

10 передвоєнних років промислова продукція цього регіону зменшилася більш 

як на 40 %, що призвело до збільшення безробіття. У 1931 р. в сільському та 

лісовому господарстві було зайнято 73,4 % місцевого населення, у гірництві і 

промисловості – 10,7 %, у торгівлі – 5,3 %, на транспорті – 2,5 %, в інших 

галузях – 8,1 %. Підпорядкування західноукраїнської економіки іноземному 

капіталу найбільшим було в нафтовій промисловості.  

Великим резервом збільшення безробіття в регіоні було аграрне 

перенаселення, яке ще більше посилювало зубожіння не тільки робітників, а й 

усіх трудових верств. Слабкий економічний розвиток Західної України при 

відносно надлишковому населенні в місті та селі перетворив цей край у 

джерело постачання на світовий капіталістичний ринок дешевої робочої сили. 
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17 грудня 1920 р. польський сейм прийняв закон про військову 

колонізацію «східних кресів», згідно з яким тут безплатно отримували землю 

польські військовики. Основним регіоном поселення військових осадників було 

Волинське воєводство. «Кресовим законом» встановлювалось, що інваліди і 

солдати польської армії, які проявили себе у польсько-українській війні 1918–

1919 рр., і польсько-радянській війні 1920 р., а також добровольці, котрі 

служили у фронтових частинах, могли одержати безкоштовно до 45 га землі. 

Для створення міцних господарств військових колоністів держава безкоштовно 

надавала також будівельний матеріал і сільськогосподарський інвентар. Усі 

інші учасники війни, відповідно до закону, могли купити землю на пільгових 

умовах. Розмір плати за неї визначався вартістю 30‒100 кг жита на 1 га в рік із 

внесенням її протягом 30 років. На початку 1923 р. міністерство військових 

справ Польщі із 100 тис. претендентів на безкоштовне отримання земельних 

наділів відібрало 29597 офіцерів і солдатів. Осади організовувались на зразок 

козацьких станиць на засадах безплатного надання землі уланам, молодшим і 

старшим офіцерам. Взамін вони зобов’язувалися нести військову повинність із 

власними амуніцією та конем. Землі, які надавалися військовим осадникам, 

були громадськими, про що свідчать численні скарги українських селян.  

До кінця 1934 р. на території Тарнопільського, Львівського, 

Станіславського та Волинського воєводств створено 77 тис. осадницьких 

господарств, з них 3569 господарств військових колоністів у Волинському 

воєводстві. Площа землі, що була парцельована для створення державних, 

приватних, цивільних і військових осадницьких господарств, у чотирьох 

воєводствах становила понад 600 тис. га. 

Фінансова політика польської влади в західноукраїнських землях мала 

визискувальний характер. Селяни, які за низькі ціни продавали зерно, м’ясо та 

інші продукти, сплачували майже 100 різних податків, зборів і штрафів. Ціни на 

промислові товари були високими і постійно зростали. Земля була дуже 

дорогою. 

Розорення і злидні змусили у той час десятки тисяч людей покинути рідні 

місця й емігрувати в інші країни. За період 1925–1938 рр. із Західної України 



42 
 

емігрували у США, Канаду, Францію та інші західні країни понад 344 тис. осіб. 

На сезонні роботи в Західну Європу щороку виїжджало до 1 млн. осіб. 

Жорстокий економічний тиск з боку польської влади щодо українців 

зумовив розвиток їхнього кооперативного руху. Кооперативи об’єднували 

переважно селян-виробників і торговельні організації. Якщо у 1921 р. в 

Галичині було 580 українських кооперативів, то у 1926 р. – 2500, а в 1939 р. – 

майже 4000. Вони були об’єднані у великі галузеві організації «Маслосоюз», 

«Центросоюз», «Крайовий ревізійний союз», «Крайовий кредитний союз», 

«Народна торгівля», «Союз для збуту худоби» й ін. 

Таким чином, у міжвоєнний період економічне становище населення в 

окупованих поляками західноукраїнських землях неухильно погіршувалося. 

Польська окупаційна влада штучно гальмувала розвиток промисловості, в 

занедбаному становищі перебувало сільське господарство, весь край 

перетворився в сировинний придаток Польщі. Безробіття, перенаселення в 

селах, еміграція в пошуках роботи в країни Західної Європи й Америки стали 

звичним явищем. Цивільне і військове осадництво на території Західної 

України серйозно ущемлювали економічні інтереси українців. 

 

Згідно з конституцією, Польща в міжвоєнний період була 

парламентською республікою. Легально діяли різні політичні партії, видавалася 

опозиційна преса, опозиція мала своїх представників у парламенті. На середину 

1920-х років на території Польщі діяло майже 20 українських політичних 

партій. Український національний рух включав три основні напрямки боротьби 

за українську державність, відображав три орієнтації, що домінували в 

тогочасному політикумі: центристський, праворадикальний, ліворадикальний. 

Провідною політичною силою українців в Польщі з 1925 по 1938 рр. була 

партія центристського спрямування – Українське національно-демократичне 

об’єднання (УНДО). Воно утворилось 11 липня 1925 р. внаслідок об’єднання 

кількох політичних течій, які виявилися в УНДП в 1919-1923 рр. Вона прагнула 

об’єднати українців для боротьби проти асиміляторської польського уряду. 
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Програма УНДП передбачала конституційну демократію та незалежність 

України. 

Слайд презентації № 26     

На переконання лідерів УНДО В. Мудрого, С. Барана, І. Кедрина, Західна 

Україна мала стати «П’ємонтом», тобто базою для визволення Наддніпрянської 

України з-під влади більшовицької Москви. 

Зростання загрози з боку Німеччини на початку 1930-х років примусила 

польське керівництво піти на певний компроміс з українцями. Однак політика 

«нормалізації» польсько-українських відносин не знайшла порозуміння в 

керівних колах Польщі. Останні не хотіли давати українцям автономію. У 

відповідь на це депутати-українці сейму і сенату наполегливо почали вимагати 

від польської влади припинити дискримінацію українства, повернути 

українським селянам відібрані у них землі, дозволити користуватися в 

державних установах та школах українською мовою тощо. Депутат сейму С. 

Баран від імені УНДО заявив протест проти політики «пацифікації». Було 

запропоновано створити комісію для розслідування протизаконних дій властей, 

покарати винних і відшкодувати збитки потерпілим. Однак сейм не тільки 

відхилив пропозицію українських послів, а й визнав дії польських державних 

органів «обґрунтованими і необхідними». 

Радикальні настрої в західноукраїнському суспільстві посилились після 

смерті 12 травня 1935 р. Ю. Пілсудського. Спроби прем’єра Польщі В. Славека 

і міністра внутрішніх справ М. Косцялковського нормалізувати українсько-

польські відносини зазнали невдачі. В 1935 р. політика «нормалізації» 

припинилася. 

У 1938 р. в УНДО нараховувалося майже 5 тис. членів. У 1930-і роки під 

впливом УНДО перебували різні економічні, культурно-освітні і спортивні 
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об’єднання: Ревізійний союз українських кооперативів, який об’єднував 3200 

різних кооперативних структур; товариство «Просвіта«, що мало 3000 

читалень; педагогічне товариство» Рідна школа», котре опікувалося тисячею 

гуртків; «Союз українок», «Сокіл», «Луг» тощо. 

УНДО мала найбільше представників серед усіх українських партій у 

парламенті Польщі: 17 депутатів у сеймі і 3 – в сенаті. Воно видавало дві 

щоденні газети «Діло» і «Новий час», а також часописи «Свобода», «Неділя», 

«Наш прапор», «Народна справа» й ін. 

У 1926 р. створена ще одна легальна організація Українська 

соціалістично-радикальна партія (УСРП). Вона розглядала СРСР і Польщу як 

головних ворогів української державності. Члени партії ставили собі за мету 

справедливий розподіл землі серед селян, обмеження приватної власності, 

відокремлення церкви від держави і вважали, що цієї мети можна досягти, коли 

буде створена незалежна Україна. Під керівництвом УСРП діяли її молодіжна 

організація «Каменярі», що об’єднувала в середині 1930-х років майже 7 тис. 

юнаків і дівчат, а також профспілкові організації селян. 

Незначна частина західноукраїнського населення підтримувала 

об’єднання українських монархістів-гетьманників – Український союз 

хліборобів-державників (УСХД), утворений у березні 1920 р. В. Липинським і 

С. Шеметом за участю Д. Дорошенка. Вони оголосили «Відозву до українських 

хліборобів» з викладом своїх намірів і видавали неперіодичний науковий 

збірник «Хліборобська Україна».  

У вересні 1930 р., внаслідок розходжень з берлінським центром з 

тактичних та ідеологічних питань, В. Липинський проголосив УСХД 

розпущеним і з невеликою групою своїх прихильників створив нову 

організацію – Братство українських клясократів-монархістів, однак діяла вона 

недовго. Більшість активних гетьманців не погодилася з цим рішенням, і після 

смерті В. Липинського у 1931 р. діяльність УСХД відновилась. Формально ця 

партія була ліквідована на засіданні Ради присяжних 7 липня 1937 р. у Варшаві. 

Замість неї гетьманський центр утворив у вересні 1937 р. Український союз 

гетьманців-державників (УСГД). 



45 
 

Помітною політичною силою на Західній Україні була Українська соціал-

демократична партія (УСДП). На початку 1920-х років, в умовах поширення 

радянофільських настроїв у краї вона стає на платформу Комуністичного 

інтернаціоналу, а тому в 1923-1928 рр. заборонена польською владою. Значна 

частина членів УСДП увійшла до Компартії Західної України (КПЗУ). У 1928 р. 

УСДП відновлена легально.  

Поруч з цими відомими серед західноукраїнського населення 

організаціями існували також нечисленні політичні партії: Українська партія 

незалежних соціалістів, Українська селянська партія, Українська аграрна 

партія, Українська народна католицька партія, Український католицький союз, 

Волинське українське об’єднання тощо. Всіх їх єднала ідея визволення 

українського народу від польської окупації та створення незалежної України. 

Суттєвий вплив на суспільне життя в Західній Україні справляла церква, 

передусім, греко-католицька. Серед релігійних діячів того часу особливо 

виділявся митрополит Андрей Шептицький. Щоб привернути увагу світової 

громадськості до проблем Східної Галичини, він на початку 1920-х років 

здійснив трирічну поїздку до восьми країн Європи й Америки. Після прибуття в 

Польщу 16 вересня 1923 р. на місяць був ізольований польською владою в 

Познані. Але для того, щоб не поглиблювати польсько-українське 

протистояння, 8 вересня 1925 р. митрополит присягнув на вірність польській 

державі, хоча частина українського кліру дотримувалася ідеалів 

«християнського націоналізму». Греко-католицьке духовенство здійснювало 

благотворний вплив на «Просвіту», «Рідну школу», «Союз українок» та інші. 

Майже 12 років (1928–1939 рр.) у Львові працювала Греко-католицька 

богословська академія – єдиний вищий навчальний заклад національного 

характеру. 

Однак релігійна ситуація в Західній Україні залишалася напруженою. 

Вона була викликана протистоянням між керівництвом католицької і 

православної церков. 

Праворадикальний напрям західноукраїнського руху в 1920-1930 рр. 

представляла насамперед Організація українських націоналістів (ОУН). 
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Частина молодих українських політиків втрачала віру в досягнення 

незалежності за допомогою мирних засобів. Вони схилялися до 

безкомпромісних методів боротьби, включаючи терор проти представників 

польської влади.  

Слайд презентації № 27    

Основною територією діяльності УВО була Східна Галичина. Її 

підпільний штаб діяв у Львові. Головне завдання УВО – пропаганда «думки 

загального революційного зриву українців проти польської окупаційної влади». 

Кінцевою метою боротьби було створення самостійної й об’єднаної 

Української держави. У цій боротьбі члени УВО використовували всі можливі 

форми боротьби, в т. ч. терор проти представників польської влади, 

організовували партизанські дії, саботаж, диверсії тощо. Усі ці напрямки 

боротьби реалізовувались одночасно з підготовкою власних військових кадрів, 

домагались розширення підтримки українцями діяльності УВО. Члени 

організації проводили в Галичині диверсійні акти, палили скирти хліба 

польських осадників, чинили збройні напади на жандармські постерунки 

(відділки) і поштові відділення тощо. Упродовж кількох років вони спалили 

2300 польських фільварків. 22 листопада 1922 р. у Львові С. Федак вчинив 

замах, правда невдалий, на життя «начальника Польщі» Ю. Пілсудського. 

В основу ідеології ОУН було покладено ідеї інтегрованого націоналізму 

Д. Донцова. Інтереси нації ставились вище за інтереси партії, висувалось гасло 

національної солідарності. 

Предтечею виникнення ОУН стала Перша конференція українських 

націоналістів 3-7 листопада 1927 р. у Берліні. По суті вона завершила первісний 

невизначений і хаотичний стан націоналістичного руху і стала кроком вперед 

на шляху до створення єдиної української націоналістичної організації. На цій 
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конференції створено Провід українських націоналістів (ПУН), який очолив 

керівник УВО Є. Коновалець. Членами ПУН стали Д. Андріївський, В. 

Мартинець і М. Сціборський. 

ПУН взяв на себе ініціативу скликання Конгресу українських 

націоналістів, який відбувся 28 січня – 3 лютого 1929 р. у Відні. На ньому було 

30 делегатів від націоналістичних партій і рухів, з них 11 колишніх старшин 

УГА, 9 студентів і 10 професійних політиків. Тут і було утворено Організацію 

українських націоналістів (ОУН) задля ліквідації польського окупаційного 

режиму на західноукраїнських землях і побудови самостійної української 

держави. 

ОУН видавала місячник «Розбудова нації» в Празі та ін. Кожен член 

організації мав своє псевдо. 

У 1929-1939 рр. ОУН провела чимало акцій, спрямованих проти 

польських властей. Влітку 1930 р. її члени здійснили масові підпали фільварків 

польських землевласників. У відповідь на це польська влада за допомогою 

поліції і війська провела так звану «пацифікацію» (умиротворення) – офіційна 

назва масових репресій щодо українського населення Галичини, проведеного 

урядом Польщі (прем’єр Ю. Пілсудський) восени 1930 р. Для проведення 

кампанії «умиротворення» польський уряд застосовував поліцію та військові 

підрозділи. Було заарештовано понад 2 тис. українців. Хоча суперечки між 

польськими багатими землевласниками, яких підтримувала держава, і 

малозабезпеченими українськими селянами залишилися. У вересні 1933 р. ОУН 

провела шкільну акцію, спрямовану проти полонізації українського 

шкільництва. У червні 1934 р. член ОУН Г. Мацейко вбив у Варшаві 

польського міністра внутрішніх справ Б. Пєрацького. 

В Галичині й Волині відбулися численні судові процеси над членами 

ОУН. Серед них, зокрема, такі справи: про напад на поштовий віз під Бібркою 

(1931); учасників І конгресу ОУН (1932); про вбивство С. Голувка (1932); В. 

Біласа і Д. Данилишина (1932); про вбивство Б. Пєрацького (1935) та ін. 

Весь галицький провід – С. Бандера, М. Лебідь, Я. Стецько, І. Климів, М. 

Климишин, Р. Шухевич були відправлені в концтабір Береза Картузька. 
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Одночасно наростало відчуження між молодими радикально налаштованими 

членами організації, які діяли на території Польської держави, і старшими за 

віком більш поміркованими функціонерами в еміграції. Після вбивства у травні 

1938 р. в Роттердамі агентами НКВС лідера ОУН Є. Коновальця розходження 

між молодими і ветеранами ОУН посилились і партія розкололась на дві 

частини. 

Отже, в умовах польської окупації суспільно-політичне життя українців 

суттєво ускладнилось. Українське населення вело нелегку боротьбу за своє 

національне та соціальне визволення, якою керували українські політичні партії 

та організації з різними програмами. Найбільший внесок у цю боротьбу зробила 

ОУН. В нерівній боротьбі за українську ідею та державу всі політичні сили 

зазнали значних людських втрат, однак боротьбу проти польських окупантів не 

припинили. 

Становище українських земель у складі Румунії - САМОСТІЙНА 

РОБОТА 

Становище українських земель у складі у ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ - 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

РОЗПОВІДЬ. Соціально-економічне і політичне становище українського 

населення Підкарпатської Русі  

Підкарпатська Русь (з 1927 р. – Підкарпато-руський край, Підкарпатський 

край) – офіційна назва центрально-східної частини Закарпаття згідно з 

Тріанонським договором (1920 р.) була автономною адміністративно-

територіальною одиницею у складі Чехословацької Республіки (ЧСР). 

Чисельність українців у Чехословаччині була приблизно 0,5 млн. осіб. 

Закарпаття поділено на три частини: Підкарпатську Русь; Пряшівщину, яка 

ввійшла безпосередньо до Словаччини; Мармороський Сигіт, що залишився у 

складі Румунії. Територія Підкарпатської Русі охоплювала Хустську, 

Берегівську і Ужгородську округи й адміністративно творила одну жупу. 

Шлях закарпатських українців до автономії. Проголошення незалежності 

Карпатської України та її окупація Угорщиною 
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Слайд презентації № 28    

Рішення Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р. були своєрідним 

авансом Угорщині, яку Німеччина намагалася перетворити і врешті-решт 

перетворила на свого сателіта. Разом з тим А. Гітлер залишив у своєму активі 

серйозні засоби тиску не тільки на Угорщину, яка не отримала всього, чого 

бажала, а й на Польщу та СРСР, за рахунок територій, з яких могла б у 

подальшому бути створена «Велика Україна».  

На рубежі 1938-1939 рр. відбулася зміна акцентів у 

зовнішньополітичному курсі Німеччини. Основний мотив переорієнтації – це 

прагнення Гітлера остаточно захопити Чехословаччину та інші країни 

Центральної Європи, щоб забезпечити собі міцний тил у майбутній війні проти 

СРСР. Крім того, важливу роль відігравало намагання Німеччини за рахунок 

Карпатської України прив’язати Угорщину до Антикомінтернівського пакту.  

Зі свого боку керівництво Карпатської України все більш відкрито 

виступало проти центрального уряду в Празі, вимагало проголошення 

самостійності, стало на шлях утворення власної армії. 4 вересня 1938 р. в 

Ужгороді за почином підпоручиків ОУН відбулися установчі збори…, на яких 

створено Українську Національну оборону (УНО)». УНО створено без дозволу 

і відома уряду Чехословаччини.  

9 листопада 1938 р. УНО була реорганізована в «Карпатську Січ». 

4 грудня в Хусті відбувся перший з’їзд «Карпатської Січі», що розглянув 

внутрішні організаційні справи, а 19 грудня – другий з’їзд. В спогадах 

керівників «Карпатської Січі», зокрема С. Росохи, наводяться дані, що на той 

час «Карпатська Січ» нараховувала більше 10 тис. вояків. 

Конфлікт, який давно назрівав між чехословацьким урядом й урядом А. 

Волошина, почався 18 січня 1939 р., коли новий президент країни Е. Гаха 
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змінив кількох міністрів в уряді А. Волошина. В Хусті відбулися збройні 

сутички між стрілецькими загонами «Карпатської Січі» і чехосовацькими 

військами. 

У лютому 1939 р. Німеччина приступила до безпосередньої підготовки 

«повстання» в Карпатській Україні з метою виходу її зі складу Чехословацької 

федерації. Закарпатоукраїнські політики форсували справу законодавчого 

оформлення виходу Карпатської України з федерації й прийняття протекторату 

Німеччини. Для здійснення цього кроку правовим шляхом потрібно було 

насамперед провести вибори в сейм Карпатської України, який міг би прийняти 

рішення про її вихід з Чехословаччини. 

Розпочалася підготовка виборів у сейм Карпатської України. 18 січня в 

Хусті було створене Українське національне об’єднання (УНО) – організація, 

що об’єднала більшість політичних українських партій Карпатської України. 

Місцева німецько-фашистська партія напередодні виборів звернулася до 

німецького населення Карпатської України із закликом голосувати за УНО. 

Вибори в сейм Карпатської України уряд Чехословаччини призначив на 

12 лютого 1939 р. На Закарпатті було заборонено діяльність будь-яких 

політичних партій лівого спрямування, а також тих, хто орієнтувався на 

Угорщину. 

УНО було єдиною політичною силою, яка мала право брати участь у 

виборах до сейму. У них взяли участь 92,5 % населення, з яких 92,4 % 

проголосували за УНО.  

5 березня 1939 р. А. Гітлер вирішив остаточно ліквідувати 

Чехословаччину, окупувавши Богемію і Моравію, і дав дозвіл на окупацію 

Угорщиною решти Карпатської України. 11 березня німецький уряд передав 

представнику угорського уряду ноту, в якій дозволялося проведення «деяких 

угорських акцій у Закарпатті», попередивши, щоб угорці не переслідували 

українських керівників, які діють у цьому регіоні. 13 березня 1939 р. Угорщина 

одержала дозвіл Гітлера на повну окупацію Карпатської України.  

У ніч з 13 на 14 березня 1939 р. угорська армія розпочала воєнні операції 

проти Карпатської України. 14 березня о 14 год. в Хусті зібралися депутати 
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Карпато-Українського сейму та члени проводу УНО для обговорення ситуації, 

що склалася в Чехословаччині в зв’язку з наступом на неї німецьких військ і 

наступом угорських військ на Карпатську Україну. Тоді ж А. Волошин по радіо 

виголосив звернення до громадян Карпатської України, в якому повідомив: 

«Рішенням словацького сейму була проголошена незалежність Словаччини. 

Тим була змінена і міжнародна ситуація Карпатської України, яка рішенням 

нашого сейму буде ще офіційно проголошена незалежною державою. До 

остаточного рішення сейму наша влада вже тепер цю нашу незалежність 

проголошує».  

15 березня 1939 р. о 15 год. 20 хв. «вже під гуркіт угорських гармат і 

клекіт скорострілів» першу сесію сейму Карпатської України відкрив 

А. Волошин. У присутності 22 депутатів (послів) із 32-х, сесія сейму обрала 

президію та сеймові комісії. Головою сейму обрано А. Штефана, заступниками 

– Ю. Ревая і С. Росоху. На цьому засіданні прийнято нашвидкуруч підготовлену 

конституцію Карпатської України – закон, який складався з 8 пунктів. Це була 

найстисліша Конституція в історії людства.  

БЕСІДА. 1. Прочитайте текст конституції і доведіть, що Карпатська 

Україна була одним з етапів українського державотворення. 

Робота з документом. «Конституційний Закон ч. І з 8 пунктів такого 

змісту: Закон ч. І. Сейм Карпатської України ухвалив цей 

закон: 1. Карпатська Україна є незалежна держава; 2. Назва 

Держави є Карпатська Україна; 3. Карпатська Україна є 

республіка з президентом, вибраним Сеймом Карпатської 

України, на чолі; 4. Державна мова Карпатської України є 

українська мова; 5. Барва державного прапора Карпатської 

України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а 

барва жовта є долішня; 6. Державним гербом Карпатської 

України є дотеперішній крайовий герб: ведмідь у лівім 

червонім півколі й чотири сині та три жовті смуги у 

правому півколі, і тризуб св. Володимира Великого з хрестом 

на середущому зубі. Переведення цього місця закону 

полишається окремому законові; 7. Державний гімн 

Карпатської України є «Ще не вмерла Україна…»; 8. Цей 

закон обов’язує зараз од його прийняття в Хусті, дня 15, 

березня 1939». 

РОЗПОВІДЬ. Після прийняття цього закону сейм Карпатської України 

обрав А. Волошина першим президентом Карпато-Української Республіки, а 
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прем’єр-міністром й одночасно міністром закордонних справ – Ю. Ревая, були 

обрані інші члени уряду. Перед закриттям сесії сейму прийнятий Закон ч. 2, 

який визначав функції уряду та президента. На цьому першому й останньому 

засіданні сейму було заявлено про вихід Карпатської України зі складу 

Чехословацької Республіки. 18 березня угорські війська повністю окупували 

Закарпатську Україну і вийшли на кордон з Польщею. Члени уряду Карпатської 

України, а також частина січовиків виїхала в Румунію, а потім через Югославію 

перебралися в Берлін. Тих «січовиків», що були захоплені в полон, угорці 

вивезли в табір біля м. Ніредьгазу, а потім передали німцям. 

Таким чином, в 1920-30-ті рр. українці в результаті окупації їх територій 

проживали на своїх етнічних територіях у складі Польщі, Чехословаччини, 

Угорщини і Румунії. За умов чужоземного панування їх економічний розвиток 

був загальмований, вони зазнавали всіляких утисків і перешкод у 

національному розвитку, перебували на становищі другорядної нації. 

Визвольна боротьба західних українців за свободу і державну незалежність 

продовжувалася. 

Таким чином на сьогоднішньому занятті ми розглянули оодну із 

найтрагічніших сторінок історії України – час, коли українці довели, що навіть 

в умовах окупації, вони залишились нацією, яка прагне реалізувати право на 

створення власної держави. 

БЕСІДА. ЧИ МОГЛИ УКРАЇНЦІ ПРОТЯГОМ МІЖВОЄННОГО 

ПЕРІОДУ ВІДНОВИТИ БОРОТЬБУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ? 


