
Консультація по темі 25. «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період» 
 

 Польща Румунія Чехословаччина 
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Східна Галичина, Західна 

Волинь, Холмщина, Західне 

Полісся, Підляшшя, Посяння, 

Лемківщина – 132,2 тис. км.  

Українське населення –             

5,6 тис. осіб.   

15 березня 1923 р. 

в Парижі Рада послів держав 

Антанти визнала фактичні 

кордони Польщі на Сході з 

умовою надання автономії для 

Східної Галичини.  

Північна Буковина, 

Південна Бессарабія 

(Хотинський, 

Аккерманський, 

Ізмаїльський повіти).   

11 вересня 1919 р. за 

Сен-Жерменським 

договором Північну 

Буковину передано до 

складу Румунії Населення 

– 790 тис. українців 

«Бессарабський 

протокол» —назва 

договору між 

державами Антанти й Кор

олівством 

Румунія щодо Бессарабії, 

підписаного вжовтні    

1920 р.  

Закарпаття.  

Населення – 549 тис. 

українців.  

Офіційна назва – 

Підкарпатська Русь,  

з 1928р. – Підкарпатський 

край. 

11 вересня 1919 р. за 

Сен-Жерменським 

договором Закарпаття 

передано до складу 

Чехословаччини 

 

Розвиток економіки 

 Колоніальний характер економіки, штучне гальмування економічного 

розвитку. 

 Дрібний, кустарний характер промисловості, розвиток сировинних галузей. 

 Переважання аграрного сектору; аграрні реформи не забезпечили селян 

землею. 

 Осадництво - політика польської колонізації західноукраїнських земель вміжвоєнний 

період. 

 Міграція та еміграція населення як результат безземелля та безробіття. 

 Розвиток кооперативного руху. 

Дискримінація українського населення 

 В складі Польщі: 

- Українці не мали права обіймати адміністративні посади, посади в армії та поліції.  

- Запровадження політики «полонізаці» та асиміляції – зміна географічних назв та 

прізвищ, заборона вживання термінів «Україна» і «українці», закриття українських 

шкіл, введення квот на вступ українців до вищих навчальних закладів  

- 1930 р.проводилась пацифікація (умиротворення) – польська урядова політика, 

спрямована на придушення селянських повстань в Західній Україні, яка охопила 

500 українських сіл. 

 В складі Румунії: 

- Запроваджено воєнний стан у 1918 – 1928 рр.  

- Проводилась жорстка політика румунізації – ліквідація українських громадсько-

культурних, освітніх установ. 

- Антиукраїнська політика влади спричинила масове селянське повстання в 

Татарбунарах (1924 р.). В результаті судового процесу («Процес 500») засуджено 85 

осіб. 

- 1928 – 1938 рр. – лібералізація режиму. 

- У 1938 р. встановлення військової диктатури, заборона всіх політичних партій і 

громадських організацій 



 В Чехословаччині були більш сприятливі умови для економічного та культурного 

розвитку. 

Культурне життя 

 В Польщі із 138 загальноосвітніх середніх шкіл українських було 5 

державних і 18 приватних. Працювали вищі навчальні заклади (університет, 

політехнічний інститут, ветеринарна академія, академія зовнішньої торгівлі, 

богословська академія), куди вступ українцям було обмежено. 

  Товариство «Рідна школа» видавало підручники, педагогічний журнал,відкривало 

бібліотеки. 

 У Львові діяв нелегально український Таємний університет (1921 –1925). 

 Тривала діяльність «Просвіт», молодіжних організацій «Пласт», «Cокіл»,наукового 

товариства ім. Т.Шевченка. 

 Працювали письменники та поети В.Стефаник, Ю.Липа, М.Черемшина,О.Теліга.  

 В Румунії в 1924 р. не залишилося жодної української школи. Було 

закрито українську кафедру у Чернівецькому університеті. 

Релігійне життя 

 Основні релігійні конфесії – православні та греко-католики. 

 Найбільших переслідувань зазнали православні. Знищено майже 200 

храмів, 150 – передано римо-католикам. 

 Права греко-католиків захищалися конкордатом (особливою угодою) міжВатиканом 

і польським урядом. 

Політичні партії та організації 

 Назва, 

дата утворення 

Лідери Програмні вимоги, 

 діяльність 
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Українське 

національно-

демократичне 

об’єднання (УНДО) 

– 1925 р. 

Д.Левицький Боротьба за самостійну, соборну 

Україну легальними методами 

Українська соціал-

радикальна 

партія(УСРП) – 1926 

р. 

Л.Бачинський – Здобуття незалежності України 

легальними методами, соціалістичні 

перетворення. 

 

Комуністична партія 

Західної України 

(КПЗУ) – 1919 р. 

М.Заячківський Об’єднання з радянською Україною 

революційним шляхом. 

 

Організація 

українських 

націоналістів (ОУН) 

– 1929 р. 

Є.Коновалець Створення незалежної соборної 

української держави у формі 

національної диктатури. Ідеологія – 

інтегральний націоналізмД.Донцова. 

Різні методи боротьби, включаючи  

терор.  
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 Комуністична партія 

Буковини (КПБ) – 

1919 р.  

С.Канюк Приєднання до радянської України. 

1926 р. – увійшла до складу КПР. 

Українська 

національна партія 

(УНП) – 1927 р. 

В.Залозецький Виступала за компроміс з існуючою 

владою. 

 

Радикальна 

націоналістична 

організація –  

середина  1930-х рр.. 

О.Забачинський, 

Д.Ківтковський 

Дотримувалась ідеології інтегрального 

націоналізму. 
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Відсутність суто українських політичних партій. 

Русофільська  (москвофільська) течія – політична течія, яка обстоювала 

державно-політичну єдність українців з російським народом і Росією - 

«Обществоим. Духновича». 

Русинство– політична течія, яка виступає за те, що слов’янське населення 

Закарпаття є окремою нацією. 

Українофільська течія – течія, яка вважала населення Закарпаття частиною 

єдиного українського народу, виступали за об’єднання всіх українських земель у 

єдину державу. Лідер - священик УГКЦ А.Волошин.  

 

 

У 1940 р. ОУН розкололася на дві самостійні і навіть ворогуючі між собою фракції. Одну 

очолив Андрій Мельник, іншу – Степан Бандера. 

       29 – 30 вересня 1938 р. Німеччина, Італія, Англія та Франція підписали 

          Мюнхенську угоду,  яка сприяла руйнації Чехословацької держави. 

 

Жовтень 1938 р.- 

проголошення автономії 

Закарпаття у складі 

Словаччини 

 28 жовтня 1938 р. був 

створений кабінет міністрів 

на чолі з А.Волошиним 

 

Листопад 1938 р. – за рішенням Віденського арбітражу Ужгород, Мукачеве, Берегове з 

прилеглими територіями відходило Угорщині 

 

 

Лютий 1939р.- на виборах 

до Сейму Карпатської 

України перемагає 

Українське національне 

об'єднання 

 15 березня 1939 р. Сейм ухвалив «Закон 

проголошення самостійності Карпатської 

України», обрав президентом А.Волошина 

 

 

 

 

 

 

 

Євген Коновалець (1891-1938) – полковник армії УНР,засновник  УВО, голова 

ОУН. У 1914 р. мобілізований до австрійської армії. У 1915 —1916 рр.  

перебував у полоні. У 1917 рр. Є.Коновалець сформував Галицько-

буковинський курінь січових стрільців Армії УНР. У серпні 1920 р. за 

безпосередньої участі Є.Коновальця створено Українську Військову 

Організацію (УВО). З 1929 р. голова проводу ОУН. 23 травня 1938 р.  

Коновалець загинув у Роттердамі в результаті спецоперації проведеної 

органами НКВС СРСР. Провід українських націоналістів очолив Андрій 

Мельник.  

17 березня 1939 р.  територія Закарпаття була 

повністю окупована Угорщиною. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0


У письмовій формі дайте відповідь на запитання: 

1. Напередодні Другої світової війни які українські землі входили до складу Польщі? 

2. Які українські землі входили до складу Румунії? 

3. Які українські землі входили до складу Чехословаччини? 

4. З якою метою польський уряд проводив політику осадництва та пацифікації на 

українських землях? 

5.Учому проявилась дискримінаційна політика іноземних держав по відношенню до 

українського населення? 

6. Які політичні партії та організації набули поширення на території Польщі? 

7. У чому полягала особливість українського суспільно-політичного руху на території 

Чехословаччини? 

8. Які наслідки для українських земель мала Мюнхенська угода:? 

9. Хто такий Августин Волошин? Яку  роль  він відіграв у боротьбі українського народу за 

незалежність? 

10. У чому полягає історичне значення проголошення самостійності Карпатської України? 


