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1.Україна – співзасновниця ООН. 

2.Встановлення кордонів. УРСР у міжнародних договорах. Обмін територіями 1951 р. 

4.Участь УРСР в міжнародних організаціях 
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Реферати: 

1.Розв’язання проблем соборності українських земель («українського питання») після 

закінчення Другої світової війни. 

2. Історичне значення об’єднання українських земель. 

3.Особливості дипломатичної діяльності УРСР в другій половині 1940-х – першій 

половині 1950-х років. 

4. Значення міжнародної діяльності УРСР на початку 1950-х рр.. 

 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів. 

 

1.Чому саме Україні надано право стати  співзасновницею ООН? 

2. З якою метою Україна увійшла до складу ООН? 

3.Чому московське керівництво надало право Україні зовнішньополітичного 

представництва? 

4.З чим були пов’язані територіальні зміни в Україні в повоєнний період? 

5. З якими державами були підписані двосторонні договори щодо кордонів УРСР? 

6.Як територіальні зміни в Україні в повоєнний період позначилися на 

внутрішньополітичному становищі УРСР? 

7.До яких зовнішньополітичних акцій СРСР була залучена Україна? 

8. Хто очолив Народний комісаріат закордонних справ УРСР у 1944 році? 

9. У яких міжнародних організація брала участь УРСР? 

10. Чому  самостійність України в питаннях зовнішньої політики була чисто умовною і 

мала імітаційний характер? 

11 У чому полягає значення виходу України на міжнародну арену?  

 

 



                                       Методичні рекомендації 

 

        У відповіді на перше питання слід вказати, що 1 січня 1942 року представники              

26 держав світу у Вашингтоні поставили свої підписи під Декларацією Об’єднаних Націй. 

Вони зобов’язалися довести війну до переможного кінця та не укладати сепаративного 

миру з будь-якою країною німецького блоку. У Декларації вказувалося, що до Об’єднаних 

Націй можуть приєднатися й інші держави. 

         У квітні 1945 р. уряд УРСР звернувся до учасників конференції ООН у Сан-

Франциско. Обгрунтовуючи своє право стати засновником Організації Об’єднаних Націй, 

уряд України зазначив, що солдати - уроженці України становили «найменше одну п’яту 

частини у Збройних сил Радянського Союзу», а український народ зазнав величезних 

втрат у війні. При цьому уряд запевнив, що УРСР зможе зробити вагомий внесок у справу 

зміцнення миру. 

         У ході переговорів про утворення ООН радянська сторона висунула пропозицію про 

включення до майбутньої міжнародної організації усіх радянських республік як 

повноправних членів. Цю пропозицію союзники відкинули, але для України та Білорусії, 

що були найзначнішими за чисельністю населення та територією і найбільше постраждали 

від війни, було зроблено виняток. 

  У квітні 1945 р. Україна стає співзасновницею і членом ООН. 

26 червня 1945 р. на конференції Об'єднаних Націй у Сан-Франциско делегація 

Української РСР, як і делегації інших держав-засновниць, підписала Статут ООН. Від 

України її підписав глава делегації Д. Мануїльський, який головував у першому комітеті, 

де були розроблені преамбула та глава 1 (цілі та принципи). За прийняття України до 

ООН проголосували 47 учасників конференції. Представники УРСР обрані до дев’яти 

комітетів і комісій ООН.  

 

У відповіді на друге питання вкажіть, що одним із важливих історичних наслідків 

перемоги над нацистською Німеччиною та її союзниками було завершення об'єднання 

українських земель. 

Питання про повоєнні кордони України постало ще на Тегеранській (1943 р.) та 

Ялтинській (1945 р.) конференціях глав урядів трьох держав антигітлерівської коаліції — 

СРСР, США, Великобританії. Радянське  керівництво наполегливо домагалося 

закріплення кордону по так званій «лінії Керзона». Це гарантувало об'єднання 

українських земель у складі УРСР і юридично закріплювало входження до України 

західних областей, у тому числі й тих, що перебували в складі в 1939-1941 рр. 

 

16 серпня 1945 р було підписано радянсько-польський договір про державний 

кордон. Відповідно до нього нова лінія кордону проходила за 5-6 км від «лінії Керзона» 

на користь Польщі. Крім того, до Польщі додатково переходила тридцятикілометрова 

територія в районі р. Солонія і м. Крилов, тобто значна частина українських етнічних 

земель (Надсяння, Лемківщина, Холмщина, Підляшшя) 

Згодом постало питання про Закарпатську Україну Доля цих земель вирішилася 

після вигнання із Закарпаття угорських окупаційних військ.  19 листопада 1944 р 

відбулася конференція комуністичних організацій краю, яка об’єднала їх у комуністичну 

партію Закарпатської України. 26 листопада 1944р. перший з'їзд народних комітетів 

Закарпатської України прийняв Маніфест про возз'єднання Закарпаття з УРСР.           

Враховуючи віковічне прагнення українців до возз'єднання, чехословацький уряд 

погодився підписати договір із СРСР про злиття Закарпатської України з Радянською 

Україною. Це сталося 29 червня 1945 р. Після цього компартія Закарпаття була включена 

до складу КП(б)У. 

 З0 червня 1945 р., виступаючи на VII сесії Верховної Ради УРСР, М.Хрущов 



заявив, що український народ вперше возз'єднався в єдиній Українській державі.  

Заключним актом повоєнного врегулювання кордонів України стало підписання             

10 лютого 1947 р. радянсько - румунського договору. Він юридично зафіксував 

кордони України в рамках радянсько-румунської угоди 28 червня 1940р.  

Таким чином, після закінчення війни вперше за багато століть фактично всі 

українські землі увійшли до складу Української РСР. Польща, Чехословаччина, 

Угорщина, Румунія визнали нові політичні реалії, підтвердивши в міжнародних 

актах згоду змінити свої кордони на користь Радянського Союзу. 

 У 1951 р відбувся обмін територіями між Польською республікою і СРСР. Це 

найбільший мирний обмін територіями у повоєнний період. Згідно з угодою, складеною у 

Москві 15 лютого 1951 р. Польща і СРСР обмінялись ділянками державних територій  

площею 480 кв. км. СРСР отримав ділянку в Люблінському воєводстві, багату 

родовищами кам’яного вугілля, а до Польщі відійшов Нижньо-Устрицький район на 

території Дрогобицької області, багатий запасами нафти. 

 

      Відповідаючи на третє питання вкажіть, що в 1944 р. в Україні було відкрито 

Народний комісаріат закордонних справ. Міністром закордонних справ республіки  став 

Д. Мануїльським.  

   У 1945 р. Україна приєдналася до міжнародної організації – Адміністрації допомоги і 

відбудови Об’єднаних Націй.  

    Як член ООН, УРСР брала участь у роботі кількох її департаментів, службових 

структур, у тому числі Комісії з прав людини, статистичної, гуманітарно-культурної та 

інших. Перша сесія Генеральної Асамблеї ООН у 1946 р. обрала УРСР членом Еконо-

мічної і Соціальної Рад ООН терміном на 1 рік.  

   В 1948—1949 рр. Україна стала непостійним членом Ради Безпеки ООН, її 

представників запрошують до роботи деяких інших структур організації, в тому числі 

Міжнародного суду та ін.. 

    У 1946—1947 рр. делегація України на чолі з міністром закордонних справ республіки 

Д. Мануїльським брала участь у роботі Паризької конференції з питань розробки і 

підписання мирних договорів з колишніми союзниками Німеччини. Разом з 

представниками Радянського Союзу українські дипломати працювали над вирішенням 

питання про греко-болгарський та югославо-італійський кордони, недоторканність 

кордонів Албанії. 

     Підпис представників України стоїть під мирними договорами з Болгарією, Італією, 

Румунією, Угорщиною, Фінляндією, укладеними на Паризькій мирній конференції, що 

проходила 29 липня – 15 жовтня 1946р. Підписання договорів відбулося 10 лютого 1947 р. 

        У 1950-х роках представники УРСР працювали у 16 міжнародних організаціях: 

Комісії з прав людини, МОП, ЮНЕСКО. 

 

Однак самостійність України в питаннях зовнішньої політики була чисто умовною 

і мала імітаційний характер. Українські дипломати завжди погоджували свою позицію з 

установками відповідних зовнішньополітичних служб Міністерства закордонних справ 

СРСР. 

Та все ж, незважаючи на відсутність власної лінії у міжнародній діяльності, 

вихід України на міжнародну арену мав, безперечно, позитивне значення. Він 

підтримував у масах населення України державницькі настрої і в той же час 

розкривав очі на кричущу невідповідність між формальним зовнішньополітичним 

статусом України та її фактичним становищем абсолютно залежної території 

радянської імперії. 


