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ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВ-ПЕРЕМОЖНИЦЬ ЩОДО УКРАЇНСЬКОГО 
ПИТАННЯ НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
11 листопада 1918 року у Комп’єнському лісі було підписано 

перемир’я, яке ознаменувало закінчення кривавого чотирьохлітнього 
протистояння відомого як Перша світова війна. Велика Війна (як її тоді 
називали) мала вирішити всі проблеми та протиріччя. Проте цей конфлікт 
породив ще більше протистояння у світі. Перед лідерами держав-
переможниць (Ж. Клемансо, В. Вільсон, Д. Ллойд Джордж) постало 
питання про облаштування нового повоєнного порядку у міжнародних 
відносинах. У зв’язку з цим, за ініціативою країн Антанти, у Парижі була 
скликана міжнародна конференція за участі 27 країн, робота якої тривала з 
18 січня 1919 до 21 січня 1920 року [3]. 

Одним із головних напрямків у роботі конференції було вирішення 
проблеми визнання нових державних утворень, що виникли на уламках 
імперій, які зазнали поразки у Світовій війні. На конференції були 
присутні делегації, що представляли інтереси прибалтійських країн, 
республік Закавказзя та України. Вони мали значні сподівання щодо 
справедливого вирішення їх національних питань державами-
переможницями. До української делегації увійшли представники як від 
УНР, так і ЗУНР, а очолював її Г. Сидоренко [2]. Українські делегати 
потрапили на конференцію лише наприкінці квітня 1919 р., що мало 
негативний вплив на загальні результати роботи наших представників.  

Українські дипломати мали перед собою низку завдань, головним з 
яких було досягнення визнання УНР на міжнародно-правовому рівні і 
отримання допомоги країн Антанти у боротьбі з агресивними намірами 
більшовиків. Було підготовлено та проголошено чимало нот і заяв, які 
порушували питання визнання світовим співтовариством суверенітету та 
кордонів УНР, право на самовизначення земель Західної України у межах 
Східної Галичини, Північної Буковини, Закарпаття та їх подальше 
об’єднання з УНР. Українські представники брали участь у зустрічах і 
консультаціях з делегатами, що представляли Францію, Велику Британію, 
США. Також мали місце зустрічі з представниками Польщі і «білого 
руху» Росії. Не залишали поза увагою наші дипломати і можливість 
налагодження взаємовигідних зв’язків з іншими новопосталими 
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державними утвореннями – Азербайджаном, Естонією, Грузією, Литвою, 
Білоруссю [2]. 

Слід відзначити, що протягом конференції до українського питання 
зверталися лише у контексті обговорення стосунків держав-переможниць 
з Росією і Польщею. Отже, окремо українське питання у Парижі не 
обговорювалося. Зауважимо, що Наддніпрянську Україну країни Заходу 
розглядали як одну з територій, що належала колишній Російській імперії, 
тому її доля має бути складовою російського питання.  

Західним делегатам оперативно повідомляли про успіхи червоних в 
Україні, які взимку – навесні 1919 р. вже окупували Харків, Катеринослав, 
Київ, більшу частину Донбасу та наближалися до міст півдня України, де 
на той момент перебували війська Антанти [1]. З огляду на ці факти у 
сукупності з військовою неспроможністю Директорії УНР західні лідери з 
великими сумнівами дивилися на можливість реалізації ідеї української 
державності. 

Наприкінці травня 1919 р. одного з лідерів білогвардійського руху 
адмірала О. Колчака, Найвищою Радою Паризької конференції було 
визнано «верховним правителем і вождем усіх антибільшовицьких сил 
Росії» [1]. Таким чином, Захід проігнорував УНР та решту національних 
держав, що виникли у 1917-1918 рр. на теренах Російської імперії. 
Виключення було зроблено лише для поляків і фінів.  

Дещо іншою була ситуація з приналежністю Східної Галичини. Це 
було єдине питання, до обговорення якого на Паризькій мирній 
конференції були офіційно залучені українські дипломати. Українській 
делегації надали статус спостерігача під час засідання комісій, що 
розглядали цю проблему. 

У квітні 1919 р. Радою Міністрів закордонних справ конференції 
було ухвалено приєднання Закарпаття до Чехо-Словаччини, а Північної 
Буковини до Румунії [2]. Правове оформлення цих територіальних змін 
відбулось внаслідок Сен-Жерменського миру з Австрією від 10 вересня 
1919 р. та Севрського мирного договору з Туреччиною від 10 серпня 
1920 р. 

Отже, намагання українського дипломатичного корпусу досягти 
міжнародно-правового визнання УНР і отримати підтримку держав-
переможниць зазнала невдачі. Причиною цього було те, що Україну під 
час Паризької мирної конференції лідери світових держав розглядали не у 
якості суб’єкту, а лише як об’єкт міжнародної політики і арену для 
геополітичної боротьби між іншими державами. Лідери Франції, Великої 
Британії і США відкинули всі законні претензії українців на створення 
самостійної соборної держави. Це випливало з недооцінки країнами-
переможницями важливості справедливого вирішення українського 
питання в контексті тодішньої міжнародної політики. Така 
недалекоглядність нанесли великої шкоди нашому народові, який знову 
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був позбавлений власної державності і насильницьким шляхом розділений 
між сусідами. 
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УКРАЇНСЬКІ ОСТАРБАЙТЕРИ У НІМЕЧЧИНІ: ІСТОРИКО-
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Питання про визнання злочином примусового відправлення 

робітників з країн Східної Європи до Німеччини вперше постало вже у 
1946 р. на Нюрнберзькому процесі. Нацистів звинуватили у створенні та 
реалізації «концепції рабської праці». Це звинувачення інкримінувалося 
зокрема А. Шпеєру, Ф. Заукелю та іншим головним організаторам 
гітлерівських каральних підрозділів. У Радянському Союзі тема рабської і 
примусової праці протягом сорока років не набула належної актуальності. 
Тільки під час перебудови стало можливим говорити про проблеми жертв 
нацизму та їх скалічені долі. Не втратило своєї актуальності це питання і 
на сьогодні. 

Люди, яких у роки Другої світової війни примусово вивозили 
працювати до Німеччини, відомі нам як «остарбайтери». Українців масово 
відправляли до Рейху з кінця 1941 до осені 1944 року. Цивільне населення 
окупованих територій спочатку працювало на місцях з метою 
налагодження господарства та використання його для потреб Рейху. 
Нацисти запозичили у «Совєтів» колгоспну систему, що дозволяло їм 


