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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Міжнародні відносини та світова політи-
ка” є складовою цілого циклу предметів, присвячених проблемам між-
народних відносин, які вивчаються в МАУП. Вона складається з двох
частин: “Міжнародні відносини та світова політика” (1918–1945) і
“Міжнародні відносини та світова політика” (1945–початок ХХІ ст.).
Мета вивчення дисципліни — викласти історію міжнародних від-

носин ХХ ст. на засадах системно-структурного принципу, у дусі ідей-
ної розкутості та плюралізму думок; відмовитися від підходів до ви-
вчення міжнародних відносин крізь призму зовнішньої політики
Радянського Союзу або Комінтерну; спрямувати вивчення дисциплі-
ни насамперед на історію міжнародних відносин, а не на аналіз зовніш-
ньої політики окремих країн, зокрема й Радянського Союзу; зосередити
основну увагу на проблемах міжнародної стабільності, війни та миру,
створення світового порядку; дати імпульс до концептуального ба-
чення та інтерпретації розвитку міжнародних відносин через систем-
ність, заохотити до самостійних міркувань про логіку та закономір-
ності міжнародних відносин.
Отримані знання при вивченні дисципліни “Міжнародні відносини

та світова політика” є основою для подальшого поглиблення знань зі
спеціальних і галузевих предметів з міжнародних відносин.
Нормативний курс складається з лекційних і семінарських занять.

Передбачена практична самостійна робота.
За результатами курсу студенти складають залік/іспит.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА”
(1918–1945)
Частина І

Становлення багатополярної структури світу
після Першої світової війни

Вступ
І. Створення Версальсько-Вашингтонської системи
(1918–1922)

1 Міжнародні відносини на завершальному етапі Першої
світової війни та в період підготовки до Паризької мирної
конференції

2 Паризька мирна конференція. Основні складові Версальської
системи та їх формування (1919–1920)

3 Міжнародні відносини і зовнішня політика України та
Радянської Росії в період громадянської війни та іноземної
інтервенції (1918–1922)

4 Новий післявоєнний статус-кво на Далекому Сході і створення
Вашингтонської системи договорів (1918–1922)
ІІ. Період стабілізації багатополярної структури світу

5 Боротьба за зміцнення Версальської системи та встановлення
європейської рівноваги (1921–1926)

6 “Мала розрядка” в Європі та її загасання (1926–1932)
7 Особливості становлення і розвитку регіональних підсистем

міжнародних відносин у 20–30-х роках
ІІІ. Наростання кризових явищ у міжнародних відносинах
і розпад Версальсько-Вашингтонської системи (1933–1939)

8 Криза Версальської системи. Початок воєнної агресії
німецького та італійського фашизму (1933–1937)

9 Розвиток міжнародних відносин на Далекому Сході в 30-ті
роки. Розпад Вашингтонської системи

№
пор. Назва розділу і теми

1 2
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА”
(1918–1945)
Частина І

Становлення багатополярної структури світу
після Першої світової війни

Вступ
Основні проблеми міжнародних відносин міжвоєнного періоду.

Історико-еволюційний і структурний підходи до вивчення міжнарод-
них відносин, їх взаємозв’язок. Поняття екстенсивного й інтенсивно-
го типів міжнародно-політичного розвитку, їх взаємодія. Поняття
глобальної системи та регіональних підсистем у міжнародних відно-
синах.

10 Розпад Версальської системи (1938–1939). Радянсько-німецьке
зближення
IV. Міжнародні відносини під час Другої світової війни
(1939–1945)

11 Початок Другої світової війни та політика великих держав
на її початковому етапі (вересень 1939 — червень 1941)

12 Вступ СРСР і США у Другу світову війну. Створення
антигітлерівської коаліції (червень 1941–1942)

13 Міжнародні відносини в 1943–1944 рр.
14 Міжнародні відносини на Близькому і Середньому Сході

та в Латинській Америці в роки війни
15 Закінчення Другої світової війни в Європі. Створення засад

ялтинсько-потсдамської системи міжнародних відносин
16 Міжнародні відносини на Далекому Сході в роки війни.

Закінчення Другої світової війни та завершення формування
глобальної системи світополітичних відносин відповідно до
біполярної структури післявоєнного світу

1 2
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Розділ І. Створення Версальсько-Вашингтонської системи
(1918–1922)

Тема 1. Міжнародні відносини на завершальному етапі Першої
світової війни та в період підготовки до Паризької мирної
конференції

Стратегічна ситуація та співвідношення сил у світі на початку
1917 р. Суперечності в лавах Антанти. Спроби повороту до мирного
врегулювання. Лютнева революція в Росії та зміна міжнародної об-
становки. Вступ США у війну. Жовтневий переворот у Росії і програма
миру більшовиків (Декрет про мир). Програма миру США (14 пунк-
тів В. Вільсона). Чинник національного самовизначення в міжнарод-
них відносинах у політиці великих держав. Мирні ініціативи Радянсь-
кої Росії. Три етапи сепаратних мирних переговорів Радянської Росії з
Німеччиною та її союзниками у Бресті. Специфіка другого етапу пе-
реговорів. Участь делегації України в переговорах і підписання Бре-
стського мирного договору між УНР і країнами Троїстого союзу. Укла-
дення Брестського мирного договору між Радянської Росією,
Німеччиною та її союзниками, його доля. Нові погляди на причини
підписання Брестського мирного договору.
Окупація України німецькими військами. Початок інтервенції дер-

жав Антанти в Росію. Захоплення Румунією Бессарабії.
Закінчення Першої світової війни. Поразка німецьких військ на

західному фронті. Наступ військ Антанти. Вихід з війни союзників
Німеччини: Салонікське, Мудроське, Падуанське перемир’я. Капіту-
ляція Німеччини, Комп’єнське перемир’я і скасування Брестського мир-
ного договору.

Література [13; 17; 18; 22; 23; 28; 35; 36]

Тема 2. Паризька мирна конференція. Основні складові
 Версальської системи та їх формування (1919–1920)

Співвідношення сил на міжнародній арені після закінчення війни
та дипломатична боротьба країн-переможниць з питань мирного врегу-
лювання.
Паризька мирна конференція, її основні питання і концептуальні

підходи держав-переможниць до розробки мирних договорів з Німеч-
чиною та її союзниками. Проблема роззброєння Німеччини.
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Утворення Ліги Націй — першої міжнародної організації з підтри-
мки миру та безпеки. Суперечності між державами Антанти з приво-
ду окремих статей Статуту.
Територіальні та колоніальні питання на конференції. Принцип

самовизначення націй та його інтерпретація під час створення нових
держав. Питання про кордони Польщі. “Лінія Керзона”. Мандатна
система, її мета. Боротьба навколо розподілення мандатів, вимоги Іта-
лії та Японії.

“Російське питання” та Україна на Паризькій конференції.
Підписання Версальського, Сен-Жерменського, Нейїського, Три-

анонського та Севрського мирних договорів, їх зміст. Підсилення аме-
риканського ізоляціонізму як реакція на Версальські домовленості, від-
мова США від ратифікації мирних договорів і вступу до Ліги Націй.
Незавершеність і суперечності Версальської системи, наслідки Пари-
зької мирної конференції.

Література [3; 4; 9, 14; 17; 18; 28; 35]

Тема 3. Міжнародні відносини і зовнішня політика України та
Радянської Росії в період громадянської війни та іноземної
інтервенції (1918–1922)

Концептуальні засади зовнішньої політики більшовиків. Створен-
ня Комінтерну.
Ставлення Німеччини та країн Антанти до протидіючих політич-

них сил у Росії. Ідея конференції на Принцевих островах, місія Буллі-
та. Місії Мартенса і Литвинова. Підписання РРФСР мирних догово-
рів з Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією. Припинення країнами
Антанти економічної блокади Радянської Росії.
Радянсько-польська війна як спроба реалізації більшовицької кон-

цепції “світової революції”. Проголошення Західноукраїнської Народ-
ної Республіки (ЗУНР) у Львові, Акт “злуки” українських земель. Вій-
ськові дії між ЗУНР і Польщею, початок воєнних дій між збройними
силами УНР і радянського уряду. Варшавський договір між Директо-
рією та урядами Польщі (квітень 1920 р.), спільний вступ військ Польщі
та УНР в Україну, окупація Польщею західноукраїнських і західнобі-
лоруських земель. Контрнаступ радянських військ і реакція Антанти.
Нота Керзона (лінія Керзона), нота Колбі. Початок мирних перегово-
рів між Радянською Росією, УРСР і Польщею. Мирний договір і його
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наслідки. Завершення громадянської війни та інтервенції на європей-
ській території Росії.
Зовнішньополітична діяльність Радянської Росії у 1921 р. Підпи-

сання торговельних угод з Великою Британією та іншими західними
державами. Встановлення дипломатичних відносин з Афганістаном,
Персією (Іраном) і Туреччиною. Договір між СРСР і Туреччиною.
Етапи та міжнародно-політичні обставини створення СРСР.

Література [3; 4; 11; 14; 28; 30; 33; 34; 36]

Тема 4. Новий післявоєнний статус-кво на Далекому Сході і
створення Вашингтонської системи договорів (1918–1922)

Зміни у співвідношенні сил на Далекому Сході після Першої світо-
вої війни, суперництво Великої Британії, США та Японії. “Китайське
питання”. Експансіонізм Японії. Створення Далекосхідної Республі-
ки (ДСР) та його значення. Зовнішня політика ДСР. Дайренська кон-
ференція. Радянсько-монгольські та радянсько-китайські відносини.
Завершення громадянської війни та іноземної інтервенції на Далеко-
му Сході Росії.
Вашингтонська конференція та її рішення. Проблема скорочення

важких морських озброєнь і встановлення нового співвідношення
морських сил. Зміст і значення договорів чотирьох, п’яти та дев’яти
держав. Делегація ДСР у Вашингтоні. Новий баланс сил на Тихому
океані та подальше загострення суперечностей в регіоні.

Література [2; 8; 13; 15; 17; 26; 27; 28]

Розділ ІІ. Період стабілізації багатополярної структури світу

Тема 5. Боротьба за зміцнення Версальської системи та
встановлення європейської рівноваги (1921–1926)

Вплив економічної кризи 1920–1921 рр. на міжнародні відносини.
Проблема економічного відновлення Європи. Незавершеність Версаль-
ської системи. Специфіка становища Росії та Німеччини в ній. Конфе-
ренція у Брюсселі. Російсько-німецькі відносини напередодні Генуе-
зької конференції.
Генуезька конференція та спроба включення Радянської Росії до

Версальської системи на умовах компромісу. Підготовка до Генуезь-
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кої конференції. Каннська конференція країн Антанти. Резолюція
Каннської конференції. Меморандум лондонських експертів. Утворен-
ня дипломатичного союзу радянських республік і затвердження скла-
ду радянської делегації на Генуезьку конференцію. Основні питання
порядку денного Генуезької конференції. Рапалльський договір і не-
вдача планів створення загальноєвропейських підвалин Версальської
системи. Наслідки Генуезької конференції.
Гаазька конференція та її наслідки.
Остаточне мирне врегулювання з Туреччиною. Лозаннська конфе-

ренція. Лозаннський мирний договір і Конвенція про режим чорно-
морських проток. Підключення Туреччини до Версальської системи.
Перша криза Версальської системи та її врегулювання. Загострення
німецької проблеми в першій половині 20-х років. Розбіжності між
Францією, США та Великою Британією з приводу вирішення німець-
кої проблеми. Окупація Францією та Бельгією Рура та дипломатична
ізоляція Франції. План Дауеса — програма відновлення Німеччини
під американо-англійським контролем. Лондонська конференція
1924 р. Розширення радянсько-німецького співробітництва в 20-ті роки
і англо-французькі спроби нейтралізації СРСР у контексті зміцнення
європейської стабільності.
Встановлення дипломатичних відносин між СРСР і країнами За-

ходу. Відмова США від визнання де-юре Радянського Союзу, нота
Колбі.

Література [4; 8; 9; 13; 14; 18; 28; 30]

Тема 6. “Мала розрядка” в Європі та її загасання (1926–1932)

Конференція в Локарно. Спроба політичного вирішення німець-
кої проблеми шляхом створення системи гарантій (Рейнський гаран-
тійний пакт) та арбітражних договорів. Непослідовність цієї системи
та виникнення подвійного стандарту на Заході і Сході Європи. Курс
західних держав на стримування радянсько-німецького зближення.
Позиція СРСР щодо угод Локарнської конференції. Рішення про прий-
няття Німеччини до Ліги Націй і проблема її участі в колективних санк-
ціях відповідно до Статуту Ліги. Радянсько-німецький договір 1926 р.
Початок реалізації Радянським Союзом політики укладення двосторон-
ніх договорів і нейтралітет. Ставлення СРСР до Ліги Націй.
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Загострення і підписання пакту Бріана — Келлога про відмову від
війни як інструменту національної політики. Радянська позиція щодо
пакту, приєднання СРСР до нього і внесення СРСР пропозиції про
достроковий вступ у дію пакту Бріана — Келлога (Московський про-
токол).
Проблема роззброєння у міжнародних відносинах і спроби її вирі-

шення. Вплив пацифізму на початок розгляду проблеми. Робота Під-
готовчої комісії Ліги Націй до конференції з питань роззброєння, ра-
дянські проекти роззброєння. Пропозиція плану “Пан-Європи” та
Європейського Союзу, висловлена А. Бріаном. Женевська конферен-
ція з питань роззброєння, пропозиції великих держав щодо роззброєн-
ня. Питання “якісного” роззброєння та його доля. Німецька вимога рі-
вності в озброєннях . Суперечності між країнами-учасниками
конференції.
Вплив світової економічної кризи на міжнародні відносини. Загос-

трення суперечностей щодо репараційного питання та проблеми воєнних
боргів. План Юнга, його мета і зміст. Мораторій Гувера. Лозаннська
конференція та крах системи репараційних виплат і міжсоюзницьких
воєнних боргів. “Джентльменська угода” Франції та Великої Брита-
нії. Реакція США на рішення Лозаннської конференції. Латеранські
договори. Лондонська морська конвенція 1930 р.
Нова зовнішньополітична стратегія СРСР і Комінтерну на 1928–

1933 рр. Початок франко-радянського зближення, підписання радян-
сько-французького договору про ненапад. Укладення Радянським
Союзом договорів про ненапад з Польщею, Фінляндією, Латвією,
Естонією.

Література [4; 8; 9; 11; 14; 18; 28; 30]

Тема 7. Особливості становлення і розвитку регіональних
підсистем міжнародних відносин у 20–30-х роках

Посилення впливу США в Латинській Америці після Першої сві-
тової війни. Латиноамериканські країни і Ліга Націй. Панамерикан-
ські конференції в Сантьяго та Гавані. Договір Гондра. Вплив світо-
вої економічної кризи на міжнародні відносини в Латинській Америці.
Політика “доброго сусіда”. “Пакт Сааведра Ламаса”. Загострення
англо-американських і американо-японських суперечностей в Латин-
ській Америці, болівійсько-парагвайська та колумбійсько-перуансь-
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ка війни. VII i VIII Панамериканські конференції, їх наслідки. Активі-
зація діяльності німецьких монополій на латиноамериканських рин-
ках, спроби США зміцнити панамериканську систему.
Піднесення національно-визвольної боротьби на Близькому Схо-

ді та в Північній Америці після Першої світової війни. Еволюція від-
носин старих колоніальних держав і залежних країн у 30-ті роки. Спро-
би Великої Британії створити арабську федерацію під своєю егідою.
Курс Великої Британії на підписання та продовження двосторонніх
договорів про дружбу і союз із країнами Близького та Середнього
Сходу. “Проект Піла” і Конгрес арабських парламентів у Каїрі. Лон-
донська конференція “круглого столу”. Становище напередодні Дру-
гої світової війни.

Література [1; 4; 8; 10; 14; 15; 19; 28; 30]

Розділ ІІІ. Наростання кризових явищ у міжнародних відносинах і
розпад Версальсько-Вашингтонської системи (1933–1939)

Тема 8. Криза Версальської системи. Початок воєнної агресії
німецького та італійського фашизму (1933–1937)

Встановлення фашистського режиму в Німеччині. Зовнішньополі-
тична програма німецького фашизму. Вимоги фашистської Німеччи-
ни на конференції з питань роззброєння в Женеві. Меморандум Гуген-
берга на Лондонській економічній конференції. Спроба виведення з
кризи Версальської системи на ідеях “пакту чотирьох”, її провал. Вихід
Німеччини з конференції по роззброєнню та з Ліги Націй. Німецько-
польський договір про ненапад. Місце України в німецько-польських
відносинах.

“Новий курс” американської адміністрації Ф. Д. Рузвельта і вста-
новлення дипломатичних відносин між СРСР і США.
Зміст і мета політики колективної безпеки в Європі, позиції СРСР,

Франції, Англії та інших держав. Конвенція про визначення агресії.
Курс Франції на підключення СРСР до Версальської системи. Проект
Східного пункту. Вступ СРСР до Ліги Націй. Друга смуга дипломати-
чного визнання СРСР країнами Заходу. Укладення договорів про вза-
ємодопомогу між СРСР і Чехословаччиною.
Непослідовність позицій Англії та Франції у підході до європейсь-

кої безпеки і збереження Версальської системи. Римські угоди Лава-
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ля — Муссоліні. Саарський плебісцит і позиція Франції. Відмова Ні-
меччини від виконання військових статей Версальського договору.
Місія Ідена до Москви. Конференція в Стрезі. Курс Великої Британії
на компроміс з Німеччиною. Англо-німецька морська угода.
Початок воєнної агресії Італії та Німеччини. Загарбницька про-

грама італійського фашизму. Італо-ефіопська війна. Ставлення дер-
жав — членів Ліги Націй до війни. Питання про санкції щодо Італії в
Лізі Націй. Закон про нейтралітет США. Окупація Італією Ефіопії.
Успіхи лівих сил в Іспанії та Франції, посилення консерватизму в зов-
нішній політиці Великої Британії. Відмова Німеччини від Локарнсь-
кого договору і ремілітаризація Рейнської області, реакція на це вели-
ких держав. Початок курсу на “вмиротворення” Німеччини.
Підготовка до аншлюсу Австрії. Конференція в Монтрьо. Конвенція
про режим чорноморських проток.
Італо-німецька інтервенція в Іспанії. Реакція Великої Британії,

Франції та СРСР. Іспанія та закон про нейтралітет США. Політика
невтручання в іспанські справи і криза Ліги Націй. Створення “вісі
Берлін — Рим”. Німецько-японський Антикомінтернівський пакт.
Вихід Італії з Ліги Націй та її приєднання до Антикомінтернівського
пакту. Становлення блоку агресорів.

Література [4; 8; 9; 11; 12; 14; 18; 20; 23; 26; 32]

Тема 9. Розвиток міжнародних відносин на Далекому Сході
в 30-ті роки. Розпад Вашингтонської системи

Поглиблення міждержавних суперечностей на Далекому Сході.
Внутрішньополітична  боротьба в Китаї та політика СРСР і Комінте-
рну. Радянсько-китайський конфлікт на Китайсько-Східній залізни-
ці. Розрив дипломатичних відносин між СРСР і Китаєм.
Загарбницький план Японії щодо Китаю. Меморандум Танака.

Початок японської агресії у північно-східних провінціях Китаю, ство-
рення буферної держави Маньчжоу-го. Розгляд китайського питання
у Лізі Націй, позиції західних держав і СРСР щодо японської агресії.
Комісія Літтона, її доповідь. Доктрина Стімсона. Вихід Японії з Ліги
Націй. Криза вашингтонської системи. Ідея створення Тихоокеансь-
кого пакту з метою стримання Японії.
Завершення першого етапу японської агресії в Китаї і проблема

вибору напрямку агресії. Радянсько-японські відносини в 1933–1936 рр.
Продаж Радянським Союзом Китайсько-Східної залізниці маньчжур-
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ським властям, посилення радянського контролю за Зовнішньою
Монголією та Сіньцзяном. Радянсько-монгольський протокол про
взаємодопомогу. Заява Японії про денонсацію Вашингтонського та
Лондонського морських договорів. Новий військово-морський дого-
вір США, Великої Британії та Франції (1936 р.), відновлення гонки
морських озброєнь. Американо-японські відносини.
Поширення японської агресії в Китаї. Політика великих держав

щодо подій в Китаї. “Карантинна промова” Ф. Рузвельта. Брюссель-
ська конференція 1937 р., розпад Вашингтонської системи.
Радянсько-китайський договір про ненапад. Військово-економіч-

на допомога СРСР і США Китаю. Врегулювання японо-китайських
суперечностей щодо “китайського інциденту”. Збройні конфлікти між
СРСР і Японією (о. Хасан, р. Халхін-Гол). Англо-японські відносини,
угода Аріта — Крейгі.

Література [4; 8; 11; 13; 16; 25; 26; 28; 31; 32]

Тема 10. Розпад Версальської системи (1938–1939).
Радянсько-німецьке зближення

Аншлюс Австрії, його наслідки та позиції великих держав. Пода-
льше загострення суперечностей між державами в Європі. Підготовка
Німеччини до загарбання Чехословаччини. Травнева криза в Чехос-
ловаччині 1938 р. і місія Ренсімена. Переговори Чемберлена з Гітле-
ром у Берхтесгадені  та Бад-Годесберзі. Натиск англо-французької
дипломатії на Чехословаччину. Мюнхенська угода як наслідок полі-
тики вмиротворення Німеччини і спроби створення нового балансу
сил. Англо-німецька та франко-німецька декларації про взаємний не-
напад. Перший Віденський арбітраж. Західна політика ізоляції СРСР
від вирішення проблем європейської безпеки. Політика СРСР під час
мюнхенських подій. Крах локарнської системи європейської безпеки
та Версальської системи.
Розрив Гітлером мюнхенських угод і ліквідація Чехословаччини.

Проголошення республіки Карпато-України та її кінець. Участь Уго-
рщини і Польщі в розчленуванні Чехословаччини. Підписання німе-
цько-литовського договору про передачу Клайпедської області Німе-
ччині. Нерівноправний економічний договір Німеччини з Румунією.
Загарбання Італією Албанії. Розрив Німеччиною англо-німецької
морської угоди і договору про ненапад з Польщею. Підписання німець-
ко-італійського “сталевого пакту”. Поразка республіканських сил в
Іспанії, визнання уряду Франко західними державами.
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Реакція західних держав на подальше посилення Німеччини. По-
чаток англо-франко-радянських переговорів у Москві щодо пакту про
взаємодопомогу, причини їх зриву. Англо-німецькі переговори щодо
можливостей компромісу влітку 1939 р.
Нова орієнтація СРСР на компроміс з Німеччиною. Підписання

пакту Молотова — Ріббентропа, секретний протокол як додаток до
нього про розмежування сфер впливу, його наслідки.

Література [4–7; 13; 14; 16; 28; 30; 34]

Розділ IV. Міжнародні відносини під час Другої світової війни
(1939–1945)

Тема 11. Початок Другої світової війни та політика
великих держав на її початковому етапі
(вересень 1939 — червень 1941)

Співвідношення сил напередодні війни, її причини. Напад фаши-
стської Німеччини на Польщу. Вступ у війну Великої Британії та Фран-
ції, позиції СРСР і США.

“Дивна війна” на Заході та її політичний зміст. Зміна закону про
нейтралітет США. Місія Уеллеса. Причини розгрому Польщі. Розши-
рення німецької агресії в Європі. Вторгнення німецьких військ у Да-
нію, Норвегію, Нідерланди, Бельгію, Люксембург і Францію. Прихід
до влади у Великій Британії У. Черчілля. Закінчення “дивної війни”.
Дюнкеркська операція. Вступ у війну Італії. Британський проект ство-
рення “двоєдиної англо-французької держави”. Капітуляція Франції і
закріплення німецької гегемонії в Європі. Виникнення руху “Вільна
Франція”.
Зовнішня політика СРСР у початковий період війни. Вступ радян-

ських військ на територію Польщі, приєднання до СРСР Західної Укра-
їни та Західної Білорусії. Ліквідація Польщі. Підписання радянсько-
німецького договору про кордони та дружбу. Укладення пактів про
взаємодопомогу з Литвою, Латвією та Естонією, їх наслідки. Радян-
сько-турецькі переговори у вересні 1939 р. Радянсько-фінська війна
та позиції великих держав. Виключення СРСР з Ліги Націй. Наслідки
радянсько-фінської війни.
Міжнародне становище Великої Британії після капітуляції Фран-

ції та курс Німеччини на досягнення англо-німецького компромісу.
“Битва за Англію”. Приєднання до СРСР прибалтійських країн. Ра-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 5

дянський ультиматум Румунії та вирішення бессарабського питання.
Приєднання Буковини до СРСР. Укладення Берлінського (Троїстого
пакту) Німеччини, Італії та Японії. Візит Молотова до Берліну (лис-
топад 1940 р.), радянсько-німецькі переговори про приєднання СРСР
до Троїстого пакту. Другий Віденський арбітраж. Розширення Троїс-
того пакту. “План Барбаросса”.
Зміни у зовнішньополітичному курсі США. Загострення америка-

но-німецьких суперечностей. Англо-американська угода 1940 р. та
початок становлення англо-американського союзу. Закон про ленд-
ліз. Політика США щодо японської агресії в Азії.
Курс СРСР на нейтралізацію Японії. Укладення радянсько-японсь-

кого договору про нейтралітет.
Література [6–9; 11; 13; 14; 20; 21; 25; 28; 30; 32]

Тема 12. Вступ СРСР і США у Другу світову війну. Створення
антигітлерівської коаліції (червень 1941–1942)

Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Позиції урядів Великої
Британії. Передумови та початок створення антигітлерівської коалі-
ції. Угода між урядами СРСР і Великої Британії про спільні дії у війні
та початок їх співробітництва. Угоди між СРСР та емігрантськими
урядами Чехословаччини, Польщі та Югославії. Місія Г. Гопкінса до
Москви.
Розробка єдиної англо-американської стратегії щодо ведення вій-

ни і принципів післявоєнного врегулювання. Підписання Антлантич-
ної хартії та приєднання до неї СРСР. Вступ радянських та англійсь-
ких військ на територію Ірану. Московська конференція представників
СРСР, Великої Британії та США. Поширення ленд-лізу на СРСР.
Загострення становища в районі Тихого океану у зв’язку з розши-

ренням японської агресії. Японо-американські переговори. Напад
Японії на Перл-Харбор, англійські та голландські володіння у Тихо-
му океані. Вступ США у війну.
Прискорення процесу створення антигітлерівської коаліції. Ва-

шингтонська конференція Черчілля та Рузвельта. Підписання Декла-
рації Об’єднаних Націй. Договір про союз між СРСР, Великою Бри-
танією та Іраном. Візит Молотова  до  Лондона  та Вашингтона.
Радянсько-англійський договір від 26 травня 1942 р. Радянсько-аме-
риканська угода від 11 червня 1942 р. Проблема відкриття другого
фронту у взаємовідносинах союзників у 1942 р. Друга Вашингтонсь-
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ка конференція. Візит Черчілля до Москви у серпні 1942 р. Англійсь-
кий проект вторгнення на Балкани. Висадка англо-американських
військ на узбережжя Французької Північної Африки.

Література [4; 8; 11; 13; 14; 20; 21; 23; 29; 30; 32; 37; 38]

Тема 13. Міжнародні відносини в 1943–1944 рр.
Перемога радянської армії під Сталінградом і Курськом. Докорін-

ний перелом у ході Другої світової війни. Зміна ролі СРСР у “великій
трійці”.
Англо-американські конференції в Касабланці та Вашингтоні (сі-

чень, травень 1943 р.). Завершення бойових дій англо-американських
військ у Північній Африці. Створення Французького комітету націо-
нального визволення, проблема його визнання та місця Франції у піс-
лявоєнному світі.
Проблема радянсько-польських відносин. “Катинська справа”.

Створення на території СРСР нової польської армії під командуван-
ням Берлінга і Союзу польських патріотів прорадянської орієнтації.
Перша конференція США і Великої Британії у Квебеку. Висадка

союзних військ в Італії, її вихід з фашистського блоку та початок його
розвалу.
Проблема ведення війни та післявоєнної організації світу на Мос-

ковській конференції міністрів закордонних справ СРСР, США і Анг-
лії. Створення Європейської консультативної комісії. Декларація про
загальну безпеку. Декларації про Австрію та Італію. Питання про
покарання воєнних злочинців. Каїрська конференція та її рішення щодо
військових дій проти Японії та післявоєнного врегулювання на Дале-
кому Сході. Каїрська декларація.
Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США та Великої Бри-

танії — перше обговорення на вищому рівні спільної стратегії веден-
ня війни та майбутнього устрою післявоєнного світу. Рішення про від-
криття другого фронту. “Балканський варіант” У.  Черчілля.
Декларація про Іран та інші рішення конференції, її міжнародне зна-
чення. Вихід радянських військ на державний кордон СРСР з Румунією.
Відкриття другого фронту на Півночі Франції. Створення тимчасово-
го уряду Франції на чолі з генералом де Голлем. Радянсько-французь-
кий договір про союз і взаємодопомогу.
Піднесення антифашистської боротьби в країнах Центральної та

Південно-Східної Європи. Вступ радянських військ на територію країн
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Східної Європи. Розвал фашистського блоку, вихід з війни Фінляндії,
Румунії, Словакії, Болгарії та Угорщини. Друга Квебекська конфере-
нція Ф. Рузвельта і У. Черчілля. Польське питання в міжнародних від-
носинах другої половини 1944 року і радянсько-польські відносини.
Варшавське повстання та причини його поразки. Дії національно-виз-
вольної армії Югославії і створення Національного комітету визво-
лення Югославії. Вступ англійських військ до Греції. Загострення поль-
ського та югославського питань у міжсоюзницьких відносинах. Візит
У. Черчілля до Москви з метою розподілу сфер впливу у Східній Єв-
ропі та на Балканах.
Конференція в Думбартон-Оксі й розробка проекту Статуту Орга-

нізації Об’єднаних Націй. Пропозиція про участь України в ООН.
Література [4; 8; 11; 13; 14; 24; 28; 30; 32; 37; 38]

Тема 14. Міжнародні відносини на Близькому і Середньому
Сході та в Латинській Америці в роки війни

Становище на Близькому Сході після капітуляції Франції. Італо-
німецька активність у регіоні, діяльність німецької розвідки в Ірані.
Спроби німецько-турецького зближення напередодні нападу фаши-
стської Німеччини на СРСР. Боротьба великих держав за вплив на
Близькому та Середньому Сході під час війни. Політика Великої Бри-
танії щодо Туреччини в 1942–1943 рр. Переговори в Адані та Каїрі.
Національно-визвольний рух народів арабських країн. Створення Ліги
арабських країн. Піднесення національно-визвольного руху в Індії та
країнах Південно-Східної Азії.
Позиції латиноамериканських держав щодо війни в Європі. Пан-

американські конференції в Панамі та Гавані. Початок війни на
Тихому океані і розрив більшістю країн Латинської Америки дип-
ломатичних відносин з державами “осі”. Особлива позиція Арген-
тини і Чилі. Панамериканська конференція в Ріо-де-Жанейро. Роз-
ширення зв’язків СРСР з країнами континенту. Панамериканська
конференція в Мехіко. Чапультепекська декларація США і Латин-
ська Америка. Створення блоку латиноамериканських країн під
егідою США. Латиноамериканські країни на конференції у Сан-
Франциско. Наслідки Другої світової війни для країн Латинської
Америки.

Література [4; 8; 9; 11; 13; 14; 24; 28; 30; 37; 38]
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Тема 15. Закінчення Другої світової війни в Європі. Створення
засад ялтинсько-потсдамської системи міжнародних
відносин

Ялтинська (Кримська) конференція глав урядів СРСР, США і Ве-
ликої Британії, її основні рішення щодо післявоєнного устрою з ура-
хуванням нового балансу сил у світі. Затвердження угод про зони оку-
пації Німеччини та про контрольний механізм для неї.
Проблеми Статуту ООН і прийняття “формули Рузвельта”, рішен-

ня про запрошення країн на установчу конференцію ООН. Розбіжно-
сті між великими державами щодо питання про територіальну опіку.
Компроміси з польського та югославського питань. Питання про вступ
СРСР у війну з Японією.
Початок переходу Східної Європи під радянський контроль, еко-

номічна допомога СРСР звільненим країнам. Укладення СРСР дого-
ворів про дружбу, взаємодопомогу та післявоєнне співробітництво з
Югославією та Польщею, їх значення.
Підписання акта про беззастережну капітуляцію Німеччини. Де-

кларація про поразку Німеччини та взяття на себе влади урядами чо-
тирьох держав.
Конференція в Сан-Франциско і створення ООН. Включення Укра-

їнської та Білоруської РСР в число держав — засновників ООН.
Потсдамська (Берлінська) конференція глав “великої трійки”. Ство-

рення Ради міністрів закордонних справ п’яти великих держав з ме-
тою підготовки умов мирного врегулювання. Прийняття єдиних по-
літичних та економічних принципів щодо управління Німеччиною під
час окупації. Вирішення проблеми встановлення нового західного
кордону Польщі. Рішення про перегляд конвенції Монтрьо та його
доля. Інші рішення конференції, її наслідки.
Розбіжності між союзниками щодо проблем політичного розвитку

країн Східної Європи. Встановлення атомної монополії США і реак-
ція СРСР.

Література [1; 11; 13; 14; 17; 28; 32; 37; 38]

Тема 16. Міжнародні відносини на Далекому Сході в роки війни.
Закінчення Другої світової війни та завершення формування
глобальної системи світополітичних відносин відповідно
до біполярної структури післявоєнного світу

Становище на Далекому Сході після початку війни в Європі. Ос-
новні етапи війни в Тихому океані. Зовнішня політика Японії після

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 9

капітуляції Франції. Угода між США та Великою Британією про спі-
льний захист Західної півкулі та тихоокеанських володінь. Агресія
Японії в Індокитаї. Поширення японської агресії в Південно-Східній
Азії. Розробка спільної англо-американської стратегії проти Японії.
Японо-американська війна і політика США та СРСР щодо Китаю.
Міжнародне становище на Далекому Сході в 1944–1945 рр. Денон-

сація СРСР радянсько-японського договору про нейтралітет. Політич-
на криза в Японії в зв’язку з поразкою Німеччини. Потсдамська де-
кларація. Застосування США атомних бомб проти Японії, розгром
Квантунської армії в Маньчжурії. Радянсько-китайський договір про
дружбу і союз.
Беззастережна капітуляція Японії. Реалізація Каїрських і Кримсь-

ких угод і створення нового балансу сил на Далекому Сході.
Головні воєнно-політичні підсумки Другої світової війни. Доко-

рінні геополітичні зміни та перебалансування сил на світовій арені.
Література [1; 4; 8; 11; 15; 24; 28; 38]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Стратегічна ситуація та співвідношення сил у світі на початку
1917 р.

2. Суперечності в рядах Антанти.
3. Лютнева революція в Росії та зміна міжнародної обстановки.
4. Зовнішньополітична  діяльність Радянської Росії в 1921 р.
5. Проблеми незавершеності та суперечностей Версальської сис-
теми.

6. Створення загальноєвропейських підвалин Версальської сис-
теми та наслідки Генуезької конференції.

7. Створення основ Вашингтонської системи.
8. Нова роль США у світовій політиці, план Дауеса.
9. Формування мандатної системи на Близькому та Середньому
Сході.

10. Радянсько-британські суперечності в Ірані.
11. Радянський чинник у міжнародних відносинах наприкінці 30-х

років.
12. Аншлюс Австрії.
13. Радянсько-німецький пакт про ненапад та його значення.
14. Брюссельська конференція 1937 р. та причини її провалу.
15. Створення ООН, роль і місце України серед її засновників.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Передумови повороту до мирного врегулювання.
2. Вплив лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії на
хід Першої світової війни.

3. Наслідки вступу США у Першу світову війну.
4. Роль “14 пунктів В. Вільсона” у створенні Версальської сис-
теми.

5. Позиція Л. Джорджа і Клімансо щодо створення нової системи
міжнародних відносин.

6. Чинник національного самовизначення в міжнародних відно-
синах і політиці великих держав.

7. Порівняльний аналіз Декрету про мир та мирної програми
В. Вільсона (“14 пунктів”).

8. Мирні ініціативи Радянської Росії та реакція на них Антанти
і “союзу чотирьох”.

9. Сепаратні переговори Радянської Росії з австро-германським
блоком в Бресті-Литовську.

10. Українське питання на Брест-Литовській конференції.
11. Суть нових поглядів на причини підписання Брестського мир-

ного договору.
12. Проблеми Польщі та Прибалтики. “Лінія Гофмана”.
13. Відносини всередині Антанти напередодні завершення бойо-

вих дій.
14. Значення поразки німецьких військ на західному фронті.
15. Суть незавершеності та суперечностей Версальської системи.
16. Паризька мирна конференція та її наслідки.
17. Створення Ліги Націй та основні положення її Статуту.
18. Створення мандатної системи та характеристика її основних

категорій.
19. “Російське питання” та Україна в ході версальських обгово-

рень.
20. Підписання низки мирних договорів, їх назви та суттєві харак-

теристики.
21. Лозаннська конференція, її рішення.
22. Відмова Конгресу США від ратифікації Версальського дого-

вору.
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23. Наслідки Паризької мирної конференції.
24. Мала Антанта та формування нової системи союзників Фран-

ції в Європі.
25. Причини несталості Версальської системи.
26. Концептуальні засади зовнішньої політики більшовиків.
27. Контекст створення Комінтерну в міжнародних відносинах.
28. Ідея конференції на Принцевих островах, місія Булліта.
29. Війни за встановлення нових кордонів Польщі.
30. Ситуація в Україні.
31. Питання про Західноукраїнську Народну Республіку.
32. Спроби укладення польсько-українського союзу проти більшо-

виків і встановлення радянської влади в Україні.
33. Польсько-радянська війна.
34. Міжнародно-політичні обставини утворення СРСР.
35. Китайське питання на Паризькій мирній конференції.
36. Створення Далекосхідної Республіки, її значення.
37. Вашингтонська конференція та її рішення.
38. Значення Вашингтонського порядку і новий баланс сил на Ти-

хому океані.
39. Особливості післявоєнної багатополярності.
40. Проблеми економічної відбудови Європи.
41. Генуезька конференція та її рішення.
42. Раппальський договір.
43. Гаазька конференція та її наслідки.
44. Лозаннський мирний договір і Конвенція про режим чорномор-

ських проток.
45. Нова роль США у світовій політиці.
46. План Дауеса.
47. Розширення кола партнерів СРСР у міжнародних відносинах.
48. Женевський протокол 1924 р.
49. Локарнські угоди.
50. Прийняття Німеччини до Ліги Націй і проблема її участі у ко-

лективних санкціях.
51. Радянсько-німецький договір 1926 р.
52. Позиція СРСР щодо Ліги Націй.
53. Відносини СРСР із західноєвропейськими  державами.
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54. Конвенція про незастосування сили в міжнародних відносинах
(пакт Бріана — Келлога).

55. Проект Панєвропейського об’єднання.
56. Нові підходи до проблеми боргів і репарацій. План Юнга.
57. Женевська конференція та питання “якісного” роззброєння.
58. Мораторій Гувера.
59. “Джентльменська угода” Франції та Великої Британії.
60. Латеранські договори.
61. Лондонська морська конвенція 1930 р.
62. Франко-радянський договір про ненапад.
63. Формування підсистеми міжнародних відносин в Латинській

Америці.
64. Методи підсилення впливу США в Латинській Америці.
65. Вашингтонський договір і формування багатосторонньої струк-

тури безпеки в Латинській Америці.
66. Створення і діяльність Панамериканського союзу.
67. Договір Гондра.
68. Події 1926 р. в Нікарагуа.
69. Суперечності з питань організації регіонального співробітни-

цтва.
70. Ревізія Версальського порядку. Проект “пакту чотирьох”.
71. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Польщі.
72. Місце України в німецько-польських відносинах.
73. Зовнішньополітичний аспект “нового курсу” Ф. Рузвельта.
74. Проект створення “східного пакту”. Вступ СРСР до Ліги На-

цій.
75. Парад дипломатичних визнань СРСР країнами Заходу.
76. Початок громадянської війни в Іспанії та реакція на неї Вели-

кої Британії, Франції та СРСР.
77. Іспанія і закон про нейтралітет США.
78. “Антикомінтернівський пакт” і створення “осі Берлін — Рим”.
79. Становлення доктрини і політики умиротворення Німеччи-

ни.
80. Аншлюс Австрії та його наслідки.
81. Мюнхенська угода.
82. Нова розстановка сил в Європі після Мюнхена.
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83. Підписання пакту Молотова — Ріббентропа та його наслід-
ки.

84. Напад фашистської Німеччини на Польщу та остаточне офор-
млення німецько-радянського союзу.

85. Атлантична хартія і вступ США у війну.
86. Тегеранська конференція та її рішення.
87. Відкриття другого фронту в Європі.
88. Ялтинська та Потсдамська конференції, їх рішення.
89. Основні вектори післявоєнних суперечностей, створення гло-

бальної біполярної структури міжнародних відносин.
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