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Тема: Україна на міжнародній арені 

Мета уроку: 

- проаналізувати становище України на міжнародній арені у перші повоєнні роки;  

- визначити вплив статусу УРСР як однієї із країн-засновниць ООН на її подальшу долю; 

- охарактеризувати наслідки участі УРСР у створенні ООН. 

ХІД УРОКУ: 

1. Міжнародне становище 

Переживши драматичні події Другої світової війни, Україна була втягнута в «холодну війну». Так 

називають глобальне протистояння двох наддержав – СРСР і США – та їхніх блоків у сфері політики, 

ідеології, економіки й культури, що супроводжувалося гонкою озброєнь. Протидіяти російсько-

радянському експансіонізму першим закликав Вінстон Черчилль. Виступаючи в березні 1946 р. у 

Фултоні, у присутності президента США Гаррі Трумена, він попередив, що треба подолати пов’язану з 

утворенням Організації Об’єднаних Націй ейфорію й мобілізувати ресурси вільного світу для відсічі 

Радянському Союзу.  

Мобілізація здійснювалася у двох напрямках: воєнно-політичному й економічному. У 1949 р. 

американська, англійська і французька зони окупації Німеччини були об’єднані в єдину країну – 

Федеративну Республіку Німеччини (ФРН). США і країни Західної Європи, включаючи ФРН, 

створили організацію колективної безпеки – Північноатлантичний пакт (НАТО). Ще раніше, у квітні 

1948 р., Конгрес США схвалив програму допомоги іноземним 

державам, яку назвали за прізвищем тодішнього державного секретаря 

планом Маршалла. Упродовж 1948–1952 рр. постраждалі від війни 

європейські країни одержали багатомільярдні доларові ресурси, які 

допомогли здійснити відбудову й технічну реконструкцію 

господарства й закласти основи економічної інтеграції. План 

Маршалла подолав соціальну напруженість у суспільстві й усунув 

загрозу комуністичного перевороту в Західній Європі.  

Кремль не допустив поширення плану Маршалла на країни 

Центрально-Східної Європи, у яких насаджував, користуючись 

присутністю своїх військ, політичний режим «народної демократії». У 1949 р. в Москві була створена 

Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ), члени якої могли користуватися сировинними й паливними 

ресурсами СРСР за цінами, нижчими від світових. У 1955 р. економічний союз був доповнений воєнним 

– Організацією Варшавського договору (ОВД). Він юридично закріпив присутність радянських 

військ у Центрально-Східній Європі. 

 

2. Україна – співзасновниця ООН. Участь УРСР у міжнародних 

організаціях 

У 1945 р. Україна стала членом-засновником ООН. Восени 1945 р. Підготовча 

комісія розробила порядок денний першої сесії Генеральної Асамблеї ООН. Віце-

головою Підготовчої комісії був тодішній нарком закордонних справ УРСР Дмитро 

Мануїльський. 

Запрошення делегації УРСР на Сан-Франциську конференцію 1945 р., за 

офіційною версією, свідчило про міжнародне визнання внеску українського народу 

в перемогу у Другій світовій війні. Українська РСР (звичайно, у складі СРСР) стала 

настільки помітним фак тором антигітлерівської коаліції, що здобула право бути 

фундатором Організації Об’єднаних Націй.  

Утім вихід УРСР на міжнародну арену відбувся за наполяганням і під особистим 

контролем Сталіна. Москві були потрібні не лише голоси в ООН. Підтримуючи 

Україну на дипломатичній арені, московська влада сподівалася, що це допоможе 

розв’язати проблеми в Західній Україні, яка перетворилася на осередок спротиву 

комуністичному режиму. Цей крок, за задумом Сталіна, мав нейтралізувати 

національно-визвольні сили, які прагнули відродження незалежної української держави. Метою виходу 

УРСР на міжнародну арену була демонстрація між народній спільноті «толерантного» ставлення 



Москви до «самостійницьких» прагнень українців. Міжнародна діяльність УРСР мала переконати всіх 

у реальності існування української державності, що сприяло б розколу української діаспори в західних 

державах. 

На першій сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка працювала у січні 1946 р. у Лондоні, УРСР було 

обрано членом Економічної і соціальної ради терміном на один рік. Представники УРСР почали 

працювати в численних органах і службах ООН: Статистичній комісії, Комітеті у справах біженців і 

переміщених осіб, Комісії з прав людини, Комісії з народонаселення тощо. На другій сесії ГА ООН, що 

відбулася в листопаді 1947 р., Україну на два роки (1948–1949) обрали членом Ради Безпеки.  

Увінчалися успіхом заходи української дипломатії, пов’язані з діяльністю в Україні Адміністрації 

допомоги і відбудови Об’єднаних Націй (ЮНРРА) – до цієї міжнародної організації Україна 

приєдналася в 1945 р. ЮНРРА доправила в Україну продовольства на суму 100,3 млн дол. США, 

устаткування і матеріалів для промисловості та сільського господарства – на 34,4 млн дол., медичного 

обладнання – на 2,3 млн дол.  

Україна стала однією з держав-засновниць міжнародних організацій, які створювалися в повоєнний 

період. Зокрема, за її участю в липні 1946 р. було засновано Всесвітню організацію охорони здоров’я. У 

1947–1948 рр. Україна вступила до Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої метеорологічної 

організації, Міжнародного союзу електрозв’язку. У 1950 р. вона брала участь у роботі вже 20 

міжнародних організацій. 

 
3. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах  
Перемога у війні зумовила актуальність розв’язання територіальних проблем і встановлення 

державних кордонів. 26 листопада 1944 р. з’їзд народних комітетів Закарпатської України ухвалив 

маніфест, у якому ставилося питання про вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини і 

возз’єднання її з УРСР. Переговори між урядами Чехословаччини та Радянського Союзу закінчилися 

підписанням 29 червня 1945 р. у Москві договору між СРСР і Чехословацькою Республікою про 

вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини та її возз’єднання з УРСР. Кордони між 

Словаччиною, Угорщиною та Закарпатською Україною, що були чинними до 29 вересня 1938 р., віднині 

ставали кордонами між СРСР, Угорщиною та Чехословаччиною.  

Від 29 липня до 15 жовтня 1946 р. делегація УРСР брала участь у Паризькій мирній 

конференції, що підготувала проекти мирних договорів держав – учасниць антигітлерівської коаліції з 

європейськими країнами, які брали участь у Другій світовій війні на боці гітлерівської Німеччини: 

Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною і Фінляндією. 10 лютого 1947 р. 

представники цих країн підписали мирні договори. Зокрема, Румунія передала 

СРСР Бессарабію та Північну Буковину. Угорщина відмовилася від 

претензій на Закарпатську Україну.  

16 серпня 1945 р. у Москві був підписаний Договір про радянсько-

польський державний кордон. Кордон установлено відповідно до лінії 

Керзона з деякою корекцією на користь Польщі. 

Останній обмін територіями з Польщею відбувся в лютому 1951 р.: до 

складу УРСР перейшов Забузький район з центром у Белзі та місто 

Христинопіль (перейменоване на Червоноград), до Польщі – Нижньо-

Устрицький район Дрогобицької області (верхів’я Сяну) – обидві території 

площею по 480 км2. Із земель, які за угодою про «обмін ділянками державних 

територій» 1951 р. мали відійти до Польщі, радянська влада виселяла всіх без винятку мешканців. 

Переселенці були позбавлені права вільно обирати місце майбутнього мешкання. Значну частину 

населення депортували в південні райони УРСР, де воно опинилося у вкрай важких побутових і 

незвичних природно-кліматичних умовах.  

 

4. Передача Кримської області до складу УРСР  



У 1954 р. Кримський півострів було передано УРСР. Ця подія завершила формування сучасних 

кордонів України. На рішення очільників Кремля істотно вплинуло катастрофічне економічне 

становище Криму. Унаслідок депортації в 1944 р. корінного населення господарство півострова 

занепало. Щоб виправити становище, уряд одразу після вигнання нацистських окупантів почав заселяти 

степові та гірські райони півострова колгоспниками з України та Росії. Проте господарське освоєння 

Криму відбувалося з великими труднощами, оскільки переселенці не мали досвіду 

сільськогосподарських робіт у нових умовах.  

Актуальним було питання забезпечення півострова водними та паливноенергетичними ресурсами, 

посівними матеріалами, технікою. Лише Україна могла стати природним і надійним постачальником 

Кримського півострова.  

Але в Кремлі керувалися не тільки економічними міркуваннями. З початку 1954 р. партійний апарат 

і засоби масової інформації розгорнули пропагандистську кампанію у зв’язку з 300-річчям 

«входження» України до складу Росії. Цю подію почали іменувати возз’єднанням двох братніх 

народів. ЦК КПРС опублікував «Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією».  

Центральною подією ювілейних урочистостей стала передача Україні Кримської області. За 

розробленим у ЦК КПРС сценарієм перший крок зробила Президія Верховної Ради РРФСР, яка 

розглянула це питання у присутності представників Кримської облради і Севастопольської міськради.  

 
На користь позитивного рішення висувалися такі аргументи: спільність економіки, 

територіальна близькість, тісні господарські та культурні зв’язки Криму й України. Через кілька 

днів питання поставила на порядок денний Президія Верховної Ради УРСР. Акт передачі Кримської 

області вона розглядала як «нове яскраве виявлення безмежного довір’я і щирої любові російського 

народу, нове свідчення непорушної братерської дружби між російським і українським народами».  

19 лютого 1954 р. відбулося урочисте засідання Президії Верховної Ради СРСР, після чого з’явилося 

рішення, оформлене відповідним указом.  



 
26 квітня 1954 р. указ надійшов на затвердження сесії Верховної Ради СРСР. Остання ухвалила закон з 

двох пунктів: затвердити указ від 19 лютого; внести відповідні зміни в статті Конституції СРСР.  

В аргументах сторін, одна з яких в 1954 р. передавала Крим, а друга приймала, існували істотні 

відмінності. Російська сторона обґрунтовувала доцільність передачі географічними та економічними 

міркуваннями, і саме ця аргументація була використана загальносоюзними органами – в указі Президії 

ВР СРСР і у відповідному законі ВР СРСР. Українська сторона ставила на перший план не географічні 

та економічні міркування, а ідеологію дружби народів. 

Запитання для самоперевірки: 

1. Яких адміністративно-територіальних змін зазнала УРСР внаслідок Другої світової війни? 

2. Чим був зумовлений вихід УРСР на міжнародну арену наприкінці Другої світової війни?  

3. Який головний результат міжнародної діяльності УРСР у повоєнні роки?  

4. Коли Україна стала членом ООН? 

5. Яку роль відіграла Україна в створенні ООН? 

Домашнє завдання: Законспектувати матеріал з теми та дати письмово відповіді на питання для 

самоперевірки.  

Рекомендована література: 

1. Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: підручн. для 11 загальноосвіт. навч. Закл 

/ С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 256 с. 

2. Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія України: підручник для 11 кл. закл. загальн. серед. 

освіти / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. – 240 с. 

Рекомендоване відео для перегляду:   

https://www.youtube.com/watch?v=gvu94e6xVOk&list=PLH1iFGL1sy5j6mlMv-

IPKM9UAbPwIhjFy&index=26 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 
anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати прізвище та ім’я, номер групи, 

назву навчальної дисципліни, номер уроку. 
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