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Тема уроку: Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини 

Мета уроку: 

- охарактеризувати політичне, економічне  та культурне життя українців у складі Румунії та 

Чехословаччини;  

- показати , що українські землі в передвоєнних Польщі, Румунії та Чехословаччині були 

вкрай відсталими, а населення практично не мало політичних прав; 

 

Матеріал уроку: 

Становище українських земель у складі Румунії 

 

Основні дати: 

січень 1918 р. — окупація румунськими військами Бессарабії;  

листопад 1918 р. — окупація румунськими військами Буковини;  

1919 р. — міжнародне визнання приєднання до Румунії Буковини;  

1920 р. — міжнародне визнання приєднання до Румунії  

Бессарабії;  

1924 р. — Татарбунарське повстання;  

1927 р. — утворення Української національної парти;  

1940 р. — входження Північної Буковини й Бессарабії до складу СРСР 

Економічне і соціальне становище українського населення: 

 Українські землі – джерело дешевої сировини й робочої сили; 

 Розвиток сировинних галузей: лісова, деревообробна промисловість Буковини, рибне 

господарство Бессарабії; 

 Панування в промисловості дрібного кустарного виробництва з ручною працею; 

 Розвиток дрібної промисловості: обробка шкур, варіння мила, виробництво тканини; 

 Погіршення економічного становища в умовах світової економічної кризи 1929-1933 рр.; 

 Масове безробіття; 

 1919 р. – аграрна реформа; 

 Зниження попиту на с/г продукцію; 

 Скорочення посівних площ; 

 Колоніальна політика, переселення румунських колоністів на Буковину; 

 Уніфікація загарбаних земель; 

 Ліквідація самоврядування громад. 

Етапи румунської політики щодо українських земель 

Етапи Характеристика  

І – 1918-1928 рр.  Воєнний стан. Легальна політична діяльність заборонена. Ліквідація 

українських громадсько-культурних, освітніх установ. Жорстка політика 

румунізації.  

ІІ – 1928-1938  Лібералізація режиму. Відновлення українського, громадського, 

культурного політичного життя. Продовження асиміляції щодо українців.  

ІІІ – 1938-1940  Установлення королівської диктатури супроводжувалося повним нищенням  

українського національного життя. Ліквідація політичних партій і громадських 

організацій  

Протести проти асиміляційної політики бухарестських властей, за відновлення радянської влади 

та возз’єднання з Україною найбільше проявилися під час Татарбунарського повстання у 1924 р. 



Його причиною був жорстокий режим соціально-економічного поневолення, політичного 

безправ’я та національного гноблення, встановлений у цьому краї румунською владою. 

Безпосереднім приводом до повстання стало невдоволення селян аграрною реформою 1921 р., що 

за рахунок українських селянських господарств зміцнила румунське поміщицьке землеволодіння.   

В ньому брало участь близько 6 тис. осіб – українців, росіян, молдаван, болгар. Повстання було 

придушено силами румунської армії. 

Таким чином, становище українських земель у складі Румунії було надзвичайно складним. 

Влада здійснювала курс на асиміляцію українців. Деградація економіки, зубожіння селян, утиски 

української мови й культури стали наслідком румунської окупації цих земель. Боротьба українців 

проти румунських окупантів була повсюдною і не припинялась ні на один день. 

Становище українських земель у складі Чехословаччини 

Після розпаду Австро-Угорської імперії Закарпатська Україна опинилась у складі 

Чехословаччини.  

 

 

 

10 вересня 1919 р.  

Закарпаття передавалася до складу 

Чехословаччини. 

Сен –Жерменський 

мирний договір 

Трианонський мирний 

договір 

4 червня 1920 р.  

Підтвердив входження Закарпаття  до 

складу Чехословаччини. 



 

 
Становище краю під владою Чехословаччини було значно кращим, ніж під владою Польщі та 

Румунії. 

Чехословацька республіка залишалася єдиною послідовною демократичною державою 

Центральної Європи і намагалася проводити ліберальну політику щодо національних меншин.  

 

Статус українських земель 

у складі Чехословаччини

 ввела для території, населеної українцями, назву 
“Підкарпатська Русь”; 

 визначила герб Підкарпатської Русі; 
 визначила прапор Підкарпатської Русі; 
 встановила представництво Підкарпатської 

Русі до Чехословацького парламенту – 9 
депутатів; 

 встановила пост земського губернатора 

 Герб Підкарпатської Русі 

Конституція Чехословаччини 1920 р. 

. 

Незважаючи на закріплені в Сен-

Жерменському договорі зобов'язання 

Чехословаччини надати українським землям 

автономію, воно так і не було виконане. 

 Прапор Підкарпатської Русі 

Політика влади щодо українських 

земель 

Промисловий розвиток українських 

земель у складі Чехословаччини 

Умови розвитку національної промисловості 

промислові 

підприємства  

залишалися 

дрібними  та 

напівкустар-

ними.  

нові 

підприємства 

не 

будувалися, 

мало місце 

вивезення 

дешевої 

сировини за 

кордон. 

промисловість 

розвивалася слабко 

на території 

краю уряд 

будував 

сучасні 

дороги та 

мости, 

здійснював 

електрифіка-

цію. 
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збереглися 

народні 

ремесла. 

Уряд вбачав у Закарпатті тільки аграрно-сировинну 

базу країни. 



 

 

          

Визначну роль в 

економічному розвитку 

Закарпаття відігравав аграрний 

сектор. 

Серед політико-економічних 

заходів на підпорядкованих 

територіях чільне місце 

займала аграрна реформа, яка 

частково розв'язала 

споконвічне селянське питання 

землі. 

Типова картина закарпатського села.  

Початок 30-х рр. 

Аграрна політика влади у 

Закарпатті

          

Влада намагалася 

підтримати аграрний сектор 

Закарпаття. 

Але українські селяни не 

спроможні були купити через 

банк відібрані в угорських 

поміщиків землі. 

Відбувалася колонізація 

краю вихідцями з корінних 

чеських земель. 

Аграрні реформи як засіб часткової 

колонізації українських земель 

Закарпатські селяни в полі. Середина 20-х рр. 



 
Закарпаття – це економічно найвідсталіший регіон Чехословаччини. Уряд прагнув його дещо 

модернізувати і вкладав у розвиток Закарпаття більше коштів, ніж вилучав. Одначе їх було 

обмаль, і вони не могли істотно поліпшити становище краю.  

 
 

Політичне життя регіону  
Найвпливовішою політичною силою були українофіли, які об’єднались і діяли в Українському 

національному об’єднанні(УНО). 

Також в Закарпатті діяли і інші політичні угрупування:  

- Русофіли;  

. 

Сільськогосподарський розвиток 

українських земель 

Розвиток сільського господарства 

земельна 

реформа 

1920 р. не 

ліквідувала 

малоземелл

я та 

безземелля 

селян, хоч 

багато з них 

придбали 

землю через 

майже 

половина 

земель після 

аграрної 

реформи 

залишалася 

за 

приватними 

власниками 

та церквою. 

мала 

кількість 

орної землі 

та 

примітивні 

Значною мірою  через 

нестачу капіталовкладень, 

90 % селянських господарств 

потрапили в кабалу до банків 

та лихварів.  

держава 

обклала 

селянські 

господарств

а  податками 

Політика влади щодо українських 

Соціальне становище населення  

 рівень заробітної плати був у 1,5 рази 
нижчим, ніж у центрі країни; 

 низький життєвий рівень; 
 високий рівень безробіття; 
 недостатній рівень медичного  

обслуговування, особливо у гірській 
місцевості; 

 витіснення українців та збільшення 
питомої ваги чехів та словаків у всіх 

сферах виробництва. Базар в Ужгороді. Селянин продає свою 

продукцію. Середина 30-х рр. 



- Комуністи;  

- Русини;  

- Мадярони; 

 

 
 

 

Отже: Українські землі у складі Чехословаччини опинились у більш сприятливих умовах 

розвитку, ніж у Польщі чи Румунії, завдяки демократичному режиму, який існував у країні. Чеський 

уряд не здійснював відвертих дискримінаційних заходів щодо українства, сприяв економічному та 

культурному розвитку краю. 

 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ 

 

1) Коли міжнародним співтовариством було визнано входження до складу Румунії Буковини й 

Бессарабії? 

2) Коли відбулося Татарбунарське повстання? 

3) Укажіть етапи політики правлячих кіл Румунії щодо українства. 

4) Які українські політичні партії діяли в Румунії? 

5) У якому році Закарпаття увійшло до складу ЧСР? 

6) Згідно з умовами якого договору це відбулося? 

7) На яких умовах Закарпаття увійшло до складу ЧСР? 

8) Яку офіційну назву мало Закарпаття у складі ЧСР? 

9) Які найвпливовіші політичні сили діяли на території краю? 

 

Домашнє завдання: написати конспект, дати відповіді на питання!!! 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі 

листа вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

 

Течії  у громадсько-політичному житті краю  

   Вважали русинів 

частиною єдиного 

російського народу.  

Виступали за 

надання краю 

автономії. 

Русофільств

о 

Україно- 

фільство  

Мадяро- 

фільство  

Комуністи 

Закарпаття  

   Вважали русинів 

частиною єдиного 

українського 

народу. Виступали 

за об'єднання усіх 

українських земель 

в єдину українську 

державу. 

   Вважали русинів 

окремою нацією. 

Виступали за 

приєднання 

Закарпаття до 

Угорщини. 

   Складова частина 

комуністичного руху 

Чехословаччини. 

Виступали за 

автономію краю, а у 

перспективі – за 

приєднання до 

УСРР. 
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