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СЛОВНИКОВА РОБОТА

Колективнабезпека— система колективних дій держав і товариств з  

метою захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз. Створення системи  
колективної безпеки передбачає реалізацію комплексузаходів

політичного, економічного, правовогохарактеру, а також військово-
організаційнимизаходами, спрямованих на відсіч агресії

Демілітаризованазона —

визначена міжнародною угодою  
територія, де забороненотримати  
війська, озброєння,зберігати старі  
та споруджувати нові укріплення  

й військово-промислові
підприємства

Санітарнийкордон —

поняття, що використовується в  
геополітиці длявизначення

системидержав, об’єднаних для  
створення бар’єруміж

державами, взаємодія яких  
становить небезпекудля інших



СЛОВНИКОВА РОБОТА

Репарації — повне або часткове  

відшкодування державою  
завданих нею збитків іншій або  
іншим державам у грошовій чи  

іншій формах. Виплатарепарацій  
передбачається в мирному

договорі після закінченнявійни

Ліга Націй — перша  

міжнародна міждержавна  
організація, створенана

Паризькій конференції1919—
1920 рр. із метою розвитку  

співробітництва, досягнення  
безпекий миру між

народами. Проіснуваладо
1946 р.

Контрибуція — загальний внесок, громадський збір коштів):

примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки  
у війні, державам-переможницям; примусові грошові або натуральні  

стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні  
війська на своюкористь



ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ

Ж. Клемансо,Д. Ллойд  
Джордж, В. Вілсон



“14  ПУНКТІВ” В. ВІЛЬСОНА —АМЕРИКАНСЬКА  

ПРОГРАМА МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Те, якими повинні бути принципи міжнародних відносин, американський  
президентВ. Вільсон висловив у “14 пунктах”, які були оприлюднені ще

8 січня 1918р.

Вудро Вільсон (1856-1924рр.) — 28-й президент  

США (1913-1921)від Демократичноїпартії. Народивсяв
сім’їпресвітеріанського пастора, закінчивПрінстонський  

університет (1879 р.). У 1890-1902рр. — професорправа, у
1902-1910 рр. — ректор Прінстонського університету, у  

1910-1912 рр. — губернаторштатуНью Джерсі,у 1913-1921  
рр. — президентСША.Здобув славупрогресивного

реформатора, був ініціаторомсерії законів соціальної
спрямованості. Після війни — активний поборниксвітової  

гегемонії США. Виступавза заснуванняЛіги Націй. Лауреат  
Нобелівської премії миру (1920р.). Після закінчення
термінупрезидентства (1921 р.) Вільсонвідійшов від

активної політичноїдіяльності



“14 пунктів” В. Вільсона визначали хід Паризької конференції

і були спрямовані на встановлення миру в Європі:

1. Відмовавід таємної дипломатії
2. Мир безанексій

3. Свобода мореплавства і торгівлі
4. Необхідність скорочення озброєнь і  

встановлення гарантій для  
забезпечення роззброєння

5. Справедливе врегулювання
колоніальних проблем

6. Визнання прав людей на
самовизначення

7. Визволення і відновленняБельгії

8.Повернення ФранціїЕльзасу  
і Лотарингії, відновлення  
окупованихрайонів Франції

9. Встановлення кордонів
Італії

10. Автономія народівАвстро-
Угорщини

11. Визволення віднімецької
окупації територійРумунії,  

Сербії, Чорногорії
12.Автономіядля народів, що  
входили до складу Османської

імперії
13. Створеннянезалежної  

Польщі
14. Створення ЛігиНацій

Висновок:
“14 пунктів” В. Вільсона були спрямовані  

на: запобігання світовій війні;
створення вільного демократичного ладу



ПАРИЗЬКА МИРНАКОНФЕРЕНЦІЯ

(18 січня 1919 р. — 21 січня 1920 р.)

18 січня 1919р. Почала свою роботу конференція в Парижі, яка була  

скликана для узгодження умов мирних договорів. В роботі конференції  
взяли участь представники 32 держав. На конференцію не були запрошені:

 представники переможенихкраїн;
 радянська Росія, бо країни Антанти не визнавали її існування і хотіли

поділити на сфери впливу

Усі питання узгодження текстів мирних договорів вирішувалися в:

«Раді десятьох» — входили глави  
держав і міністри закордонних справ  

США, Франції, Великої Британії,  
Японії, Італії; “Раді чотирьох”  

(почала діяти з 3 березня 1919 р.) —
входили глави урядів США, Великої  

Британії, Франції,Італії

«Раді чотирьох»:  
Велика Британія — прем’єр-
міністр Д. Ллойд-Джордж;  
США — президентВ. Вільсон;

Франція — прем’єр Ж. Клемансо;  
іноді радилися з прем’єр-
міністром Італії В. Орландо



НАМІРИ ГОЛОВНИХ ДЕРЖАВ-

ПЕРЕМОЖНИЦЬ НАКОНФЕРЕНЦІЇ

Відкрив Паризьку мирну конференцію президент Франції Р. Пуанкаре.  
Головою Паризької конференції був французький прем’єр Ж. Клемансо

США
1. Мали претензії на світову  

гегемонію
2. Були зацікавлені в  
реалізації принципувільної

торгівлі тамореплавства
3.Прагнуливстановитисвій  
політичний вплив у Європі

Велика Британія
1. Намагалася закріпитидосягнуте:

 першість наморях;
 контроль над

більшістю  
німецьких колоній

2. Хотіла перешкодитиФранції
стати лідером уЄвропі

3. Була зацікавлена узбереженні
Німецької держави для  

забезпечення рівновагисил у  
Європі

4. Прагнула відновитисвою
колишню могутність



НАМІРИ ГОЛОВНИХ ДЕРЖАВ-

ПЕРЕМОЖНИЦЬ НАКОНФЕРЕНЦІЇ

Франція
1.ПрагнулаослабитиНімеччину,  
розчленувати її на малі держави

2. Приєднати Саарськийвугільний  
басейн

3. ПовернутиЕльзас і Лотарингію
4.Захопити значну частину  
турецьких і німецьких колоній

5.Встановити своєпанівне  
становище у Європі.Італія.

Домагалася територійна Балканах,  
що входили до складу Австро-

Угорщини

Японія
1.Прагнулазахопити  
німецькі колоніїна

Далекому Сході
2. Вимагала передатиїй  

Шаньдун



НАСЛІДКИ ПАРИЗЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Були остаточно підбиті підсумки Першої світовоївійни

2.Підписано п’ять договорів (з Німеччиною,  
Австрією, Угорщиною, Туреччиною,Болгарією)

3. Докоріннихзмін  
зазнали кордони

європейських  
держав 4. Десять нових держав отримали

міжнародне визнання



ВЕРСАЛЬСЬКИЙ ДОГОВІР ЗНІМЕЧЧИНОЮ

(28 червня 1919р.)

Набув чинності 10 січня 1920 р. після ратифікації його Німеччиною й  
чотирма союзними державами — ВеликоюБританією, Францією, Італією,  

Японією. Складався з 440 статей і одногопротоколу.
В договорі узгоджувалися:

1. Територіальніпитання:
 Ельзас і Лотарингія поверталисяФранції

 Саарський вугільний басейн передавався Франції під контролемЛіги Націй
 Польщі поверталисячастина Верхньої Сілезії (Познань),райониЗахідноїі

СхідноїПруссії та Померанії
 Місто Гданськпроголошувалося “вільниммістом”під управліннямЛіги Націй  

Німеччина позбавляласясвоїх колоній, які пізніше були поділеніміж
державами-переможцями

 Частинанімецькихтериторійвідходиладо Бельгії (Ейпен, Мальмеді), Данії та  
Литви(північна Морене, частинаШлезвігу)



Військові питання:

 Німеччині заборонялося 
мати армію,яка
перевищувала б 100тис.

чол. (4 тис.офіцерів)
 Німеччині заборонялося 

мати важку артилерію,  
танки, військовуавіацію,  
підводний флот,великі

надводні кораблі
Генеральний штаб  
німецької арміїпідлягав

розпуску

Відмінено загальну  
військову повинність,армія  
мала комплектуватисяна

добровільних засадах
 Рейнська зона — територія,

що належала Німеччині на
лівому березі Рейну, і смуга
завширшки 50 км на його

правому березі —
оголошувалася

демілітаризованою



Фінансово-економічні питання:

1. Німеччинаповинна  
була передати

союзникам золото і  
коштовності, яківона  
отримала в ході війни  
від інших держав (у  
тому числі від Росії)

2. Державам-переможцям Німеччина  
повинна була виплачувати значнусуму  
репарацій. Не вдалося встановити суму

репарацій. Лише у 1921 р. на  
Лондонській конференціїбула

встановлена сума репарацій у 132 млрд
золотих марок. Франція мала отримати
52%, Велика Британія — 22%, Італія —

10%загальної суми

Утворення міжнароднихорганізацій

Було вирішено створити Лігу Націй і Міжнародне бюро праці



ПІДСУМКИ:
 Версальський договір не ратифікував сенат США, щоб не зв’язуватисебе участю в

Лізі Націй;
 у серпні1921р. США уклализ Німеччиноюособливий договір, без статей про

ЛігуНацій;
 Китай не підписавВерсальський договір, бо він передбачав передання Японії

провінції Шаньдун

ВИСНОВКИ:
1. Версальськиймир юридичнозакріпив закінченняПершої світової війни.

2. СтвореніПаризькою конференцією положення сталиосновою Версальської  
системи післявоєнних міжнароднихвідносин

3. Договір зафіксував змінукордонівНімеччиниз Францією, Бельгією,
Люксембургом,Швейцарією, Австрією, Чехо-Словаччиноюза рахунокнімецьких  

земель
4.Договір закріпивпіслявоєннийпорядоксил у світі, став головнимдокументом  
післявоєнногомирноговрегулюванняпроблемЗахідноїЄвропи, а також інтересів

провідних держав в Африці й на БлизькомуСході
5. Версальський мир не змігзапобігтиновимконфліктам на міжнароднійарені

6. Умови Версальськогодоговору принижували національну гідністьнімців
7. Німеччинабула поставленау складне становище, а томуВерсальськийдоговір  

не міг стати основою міцногоі тривалого миру



СЕН-ЖЕРМЕНСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАВСТРІЄЮ

(10 вересня 1919 р.)
Сен-Жермен— передмістя Парижа

1.У договорі було зазначено,що 
Австро-Угорщинаприпинила

своє існування
2. Частина ПівденногоТіролю  

передавалася Італії
3.Австрія визнала незалежність  
Чехо-Словаччини,до складуякої

входили її колишні провінції  
Богемія і Моравія

4. Буковина переходиладо  
Румунії

5. Чисельність австрійськоїармії  
обмежувалася 30 тис. чол.

6.Територія Австрії становила 30  
тис. кв. км, а населення — 6 млн

осіб
7. Військову

повинність 
відмінено

8. Флот передававсясоюзникам



НЕЙЇСЬКИЙ ДОГОВІР ЗБОЛГАРІЄЮ

(27 листопада 1919 р.)

1. Частина болгарськоїтериторії передавалася Румунії (Південна
Добруджа)

2. Частина болгарськоїтериторії відійшла до Греції (ЗахіднаФракія), що
позбавляло Болгарію виходудо Егейського моря

3. Частина Македонії була передана Королівствусербів, хорватів і  
словенців

4. Армія не повинна була перевищувати 20 тис. чол.
5. Суму репарацій — 2,25 млрд золотих франків потрібно було сплатити  

протягом 37років



ТРІАНОНСЬКИЙ ДОГОВІР ЗУГОРЩИНОЮ

(4 червня 1920 р.)

Договір було укладеноу Тріанонськомупалаці у Версалі

1.Територія Угорщини
зменшувалася втричі, а
населення — в 2,5 рази

2. Словаччина і Закарпаття
передавалися Чехо-Словаччині

3. Частина території — Хорватія,  
західна частина Баната,  
Воєводина передавалися

Королівству сербів, хорватів і
словенців (Югославії)

4.Армія не повинна була  
перевищувати 35 тис. чол.
5.Заборонялася загальна  

військова повинність
6. Угорщина позбавляласяправа

мати авіацію, танки, важку
артилерію

7. Румунія отримала
Трансільванію і східнучастину

Баната



СЕВРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗТУРЕЧЧИНОЮ

(10 серпня 1920 р.)

Укладено у м. Севру Франції

1. Договір зафіксуваврозподіл
Османської імперії

2.Туреччина втратила 80%
своєї території (Палестину,
Ірак, Сирію, Ліван та ін.)

3. Над чорноморськими
протоками було встановлено

міжнародний контроль

4. Частина території  
Туреччинипередавалася

Греції
5. Чисельність арміїне

повинна булаперевищувати
50 тис.чол.

6.Туреччина втратиласвої  
володіння наАравійському

півострові та в Європі



УТВОРЕННЯ ЛІГИ НАЦІЙ (1920р.)

США не ввійшлидо складуЛіги  
Націй, бо не ратифікували  

Версальський мирнийдоговір.
Лідерство в Лізі Націй потрапилодо

рук Великої Британії та Франції.
Лігу Націй було використано для
розподілунімецькихколоній та

володінь Туреччини, які передавалися
під опіку“передовим”націям.

Мандати отримали:
Велика Британія — на Ірак,

Палестину, НімецькуСхідну Африку,
частину Тогоі Камеруну;

Франція — на Сирію, Ліван, частину  
Тогоі Камеруну;

Японія — на Каролінські,Маріанські,
Маршаллові островив Тихомуокеані  

та правана Шаньдун в Китаї

Версальський договірпередбачав  
створення Ліги Націй —

міжнародної, міжурядової
організації,яка повинна була

гарантувати мир, безпеку,  
міжнародне співробітництво.

10 січня 1920 р. вважається днем  
створення Ліги Націй,колинабрав

чинностіВерсальський договір.
СкладовоючастиноюВерсальського  
договорубув СтатутЛіги Націй (у

перших 26статтях)

Квітень 1946 р. Спеціально скликана  
Асамблея Ліги Націй ухвалила

рішення про розпускцієї організації





Мета та принципидіяльності Підтримка миру та запобігання міжнародним  
конфліктам.
Відмова від війни як засобу вирішення
міжнародних суперечок.
Застосування економічних та політичних  
санкцій протиагресорів

Керівні органи Асамблея (збори представників країн-членів).  
Рада (чотири постійні члени — Велика
Британія, Франція, Італія, Японія; чотири  
тимчасові члени — змінювалися щорічно).  
Секретаріат (на чолі з Генеральним  
секретарем)

Результат діяльності Ліга Націй не виконала своє основне завдання  
і не змогла зупинити розв’язання Другої  
світової війни; формально була ліквідована в  
1946 р.

ЛІГА НАЦІЙ



Розпад багатонаціональних імперій і утворення

нових незалежних держав у Європі

Розпад
Османської імперії

Втрата Туреччиною за Севрським договором близько  
80 % своїх володінь. Перехід під контроль Франції  
Сирії та Лівану. Встановлення контролю Великої  
Британії над Палестиною, Йорданієюта Іраком.
Утворення на заході Аравійського півострова  
незалежних держав: Хіджаз, Неджд, Асирі Йемен
(пізніше Хіджаз і Асир увійшли до складуСаудівської
Аравії)

Розпад
Російської імперії

Здобуття незалежності Фінляндією, Польщею, Литвою,  
Латвією, Естонією.
Встановлення радянської влади в Білорусії, Україні,
Закавказзі, Криму та Середній Азії

Розпад
Австро-Угорщини

Здобуття незалежностіЧехословаччиною,
Королівством сербів, хорватів і словенців, Угорщиною.  
Тимчасове існування Західно-Української Народної  
Республіки (ЗУНР), СловацькоїРадянської республіки  
та ін.



ВАШИНГТОНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1921-1922 pp.

(12 листопада 1921 р. — 6 лютого 1922 р.)

Вашингтонськаконференція — конференціяз обмеженняозброєнь  

та вирішення проблем Далекого Сходу та басейну Тихого океану після  
Першоїсвітової війни

Ініціаторпроведення
та йогомета

США, які розраховувалидомогтися сприятливого  
для себе вирішення питання щодо морських  
озброєнь та закріплення нового співвідношення  
сил у Китаї та басейні Тихого океану

Особливості роботи Радянська Росія не отримала запрошення на
конференцію



Договори, укладені в ході роботи конференції,  

та їх основні положення

«Договір4-х»
(13 грудня1921 р.)

ПідписалиСША, Англія,Франція, Японія.
Скасування японсько-англійськогосоюзу1902—1921 рр.про  
поділ сфервпливу на Тихомуокеані.
Зобов’язаннякраїн поважати праваодна одної щодоїхніх
острівних територій в Тихомуокеані та спільнозахищати їх у  
разінападуіншої держави.
Надання таких самихгарантій тихоокеанськимволодінням  
Португалії та Голландіїтощо

«Договір5-ти»
(6 лютого 1922 р.)

Підписанийпредставниками США, Англії,Франції,  
Італії, Японії.
Встановленнятоннажулінійнихкораблів та авіаносців для  
США, ВеликоїБританії, Японії, Франції та Італії у
співвідношенні5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75.
Заборонабудувати лінкори водотоннажністюпонад35 тис.  
тонн.
Скасування праваБританіїмати такийфлот, який би  
дорівнювавфлотамдвох наступнихза неюдержав.
Зобов’язанняне будуватиморські бази ближче ніж 5 тис. км від  
Японії та ін.



Договори, укладені в ході роботи конференції,  

та їх основні положення

«Договір 9-ти»
(6 лютого 1922 р.)

Підписаний представниками США, Англії, Франції,
Японії, Голландії, Бельгії, Португалії, Італії, Китаю.
Визнання суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності Китаю.
Рівні можливості в економічній діяльності в Китаї  
й торгівлі з ним (принцип «відкритихдверей» та
«рівних можливостей»).
Відмова Японії від монопольного становища в Китаї  
та її зобов’язання повернути Китаю колишні німецькі  
концесії в Шаньдуні та вивести свої війська з цього  
регіону.
Спрямування договору проти китайського  
національно-визвольного руху таін.



Завершення формування Версальсько-

Вашингтонської системи, її переваги та недоліки

Версальсько-Вашингтонськасистема — це система міжнародних  

домовленостей, яка визначала відносини у світі після закінченняПершої
світовоївійни

Творці таправова  
основа системи

Версальсько-Вашингтонськасистема була встановлена  
державами-переможницями.
Основу цієї системи становили договори, підписані в  
ході роботи Паризької мирної конференції (1919—1920  
рр.), та угоди, ухвалені на Вашингтонській конференції  
(1921—1922 рр.)

Переваги Закладення фундаментупіслявоєнних міжнародних
відносин. Розрядка післявоєнної напруженості.  
Оновлення принципів міжнародних відносин.  
Створення Ліги Націй — першої міжнародної  
організації. Визнання незалежності та суверенітету  
рядуєвропейських держав



Завершення формування Версальсько-

Вашингтонської системи, її переваги та недоліки

Недоліки Недосконалість Версальсько-Вашингтонскої системи(її  
договори не ліквідували повністю суперечностейміж
провідними країнами світу, а лише констатувалинову  
розстановкусил на міжнароднійарені).
Суперечності у відносинах розвинених країн із колоніями  
(створення мандатної системи, згідно з якою німецькі  
колонії та деякі володіння Османської імперії переходили  
до Англії, Франції та ін.).
Загострення міжнаціональних відносину Європі у зв’язкуз  
виникненням держав із великими національними  
меншинами (компактне проживання німців у Польщі та  
Чехословаччині, українців та білорусів — у Польщі тощо)



Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр. ХХ ст.

Генуезька конференція. 10 квітня — 19 травня 1922 р.

 Пошук шляхів вирішення економічних і фінансових питань у
післявоєнномусвіті

 Домінування на конференції «російського питання»: вимоги західних
держав до Росії сплатити борги попередніх російських урядів (18,5  

млрд золотих рублів), повернути або відшкодувати вартість
націоналізованих підприємств у Росії, ліквідувати монополію на  

зовнішню торгівлю; вимоги Росії до західних держав відшкодувати  
збитки, завдані інтервенцієюкраїн Антанти в роки громадянськоївійни  

в Росії (39 млрд золотих рублів), надати Росії допомогу і вигідні  
кредити, підписати з Росією вигідні торговельні угоди

 Припинення роботи конференції черезнеспроможність урегулювати  
взаємні фінансово-економічніпретензії



Гаазька  конференція. 15 червня — 20 липня 1922р.

 Нова спроба вирішити фінансово-економічні питання
 Обговорення претензій західних країндо радянської Росії, пов’язаних  

із націоналізацієюмайна іноземних власників та анулюванням боргів
царського та Тимчасового урядів, а також розгляд питання про

кредити РРФСР
 Відхилення представниками західних країн усіх пропозицій

радянської делегації, спрямованихна міжнародне співробітництво;  
відмова обговорювати питання про кредити без виконання РРФСР  

попередніх умов
 Неспроможність прийняти заключний документ у зв’язку з тим, що  

конференція зайшла у глухий кут



Лозаннська конференція.

Листопад 1922 — липень 1923 р.

 Спроба врегулювати становище на Близькому Сході
 Укладення Лозаннськогодоговору, який передбачав встановлення  

миру між Туреччиною та державами Антанти, зобов’язання
Туреччини сплатити частину боргу Османської імперії, скасування  

міжнародного фінансового контролю над Туреччиною
Підписання конвенції про Чорноморські протоки, згідно з якою  
встановлювався режим вільного проходувійськових і торгових суден  
через протоки Босфор і Дарданелли; передбачалася демілітаризація  
зони протокта евакуація англійських військ із території Туреччини



Локарнська конференція. 5—16 жовтня 1925 р.

Прийняття Рейнського гарантійного пакту, який забезпечував  
недоторканність кордонів між Францією, Бельгією та Німеччиною

 Зобов’язання Франції та Бельгії не вдаватися до війни з Німеччиною
 Виступ Великої Британії та Італії гарантом Локарнської угоди
 Вирішення спірних питань через міжнародний арбітраж

 Схвалення плануДауеса



Вирішення проблемирепарацій

Рурський конфлікт

Січень, 1923 р. — неспроможність  
Німеччини сплатити накладені на неї

репарації. Окупація Францією та  
Бельгією території Рурського  

вугільного басейнуі Рурської області,  
у якій була зосереджена важка

промисловість Німеччини.
Вирішення конфлікту завдяки  

репараційним планам Дауеса та Юнга
Осінь 1923 р. — виведення  

французьких табельгійських  
військ із Рурської області



План Дауеса (16 серпня 1924р.)

План Дауеса — репараційнийплан для Німеччини, розроблений  

міжнародним комітетом експертів під керівництвом Ч. Г. Дауеса і  
затверджений на Локарнськійконференції держав-переможниць

 Виведення французьких військ із Рура
 Визначення розмірів щорічних виплат Німеччини на найближчі  

чотири роки — 1—1,75 млрд марок на рік, на наступні роки — по
2,5 млрдмарок

 Встановлення контролю над залізницями і Державнимбанком  
Німеччини, який був гарантомїї репараційних виплат

 Надання Німеччині значних позик США



План Юнга (1929 р.)

ПланЮнга — план стягнення репараційних платежів із Німеччини,  

що був названийна ім’я американського банкіра О. Юнга, який очолив  
розробку плану; план затвердженийна Гаазькій конференції

 Встановлення загального розмірурепарацій Німеччини (майже 114
млрд марок)

 Щорічна сплата Німеччиноюблизько 2 млрд марок упродовж  
37 років

 Сплата репараційвинятково за рахунок надходжень до бюджету  
Німеччини та прибутків залізниць

 Скасування фінансового контролю та контролюнад економікою
Німеччини



Рапалльський договір (16 квітня 1922р.)

Рапалльський договір — радянсько-німецький договір, підписаний  

в місті Рапалло під час Генуезької конференції

Основні
умови
договору

Відновленнядипломатичних відносин між Німеччиноюта Росією.  
Встановленнярежимунайбільшогосприянняв торговельно-
економічнихвідносинах. Зобов’язання країн врегульовувати всі спірні  
питання шляхомвзаємної відмови від претензій. Визнання
Німеччиною націоналізації німецькоївласності в Росії й відмова від  
претензій на її повернення або відшкодування.Взаємна відмовакраїн  
від відшкодуваннябудь-якихзбитків, заподіяниходна одній в
попередній період. Припиненнявиплатна утримання  
військовополонених

Значення
та наслідки

Була подоланаміжнароднаізоляція радянськоїРосії та Німеччини.  
Уперше юридичнобуло визнанорадянську Росію.
Було внесеносуттєвізміни в міжнародну політичнуситуацію



Значення пакту Бріана—Келлога (1928 р.)

як першої спроби створення системи колективної  

безпеки

ПЕРЕДУМОВИ
1925 р. — підписання Женевського протоколу

«Про заборону використання хімічної й
бактеріологічної зброї»

ПОНЯТТЯ
ПактБріана—Келлога — міжнародний договір  

про відмову від війни як знаряддя національної
політики

ЗНАЧЕННЯ
Пакт став першоюспробою створити систему  

колективної безпеки і запобігання війні



Передумови укладення пакту Бріана—Келлога  

та йогозміст

Пропозиція міністра  
закордонних справФранції  
А. Бріана укласти зі США

договір про «вічнудружбу»,
який би забороняв війну як засіб

національної політики.
У відповідь державнийсекретар  

США Ф. Келлог запропонував  
підписати не двосторонній, а

багатосторонній договір

27 серпня 1928 р. — підписання  
в Парижі договору

між США, Великою Британією,
Францією, Німеччиною,

Італією, Японією та ін. (усього  
15 держав).

Проголошення в пакті відмови  
від війни як знаряддя

національної політикита  
визнання за необхідне  

вирішувати конфліктиза
допомогою мирнихзасобів.  
Підписання вмайбутньому  

пакту 69-мадержавами



ВИКОНАЙТЕ

ЗАВДАННЯ



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Напишіть конспект у 
робочий зошит

2. Виконайте завдання на 
слайді № 38 (6 завдань)

3. Фото виконаних завдань 
надішліть мені!!!

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати ПІБ, номер групи, 

назву навчальної дисципліни, номер уроку.

mailto:anastasiamegei@ukr.net


ВІДЕОДОДАТКИ ДО ТЕМИ

Паризька мирнаконференція  
та Версальськийдоговір

Наслідки Першоїсвітової війни

Українське питання  
в міжвоєннийперіод

Післявоєннеоблаштуваннясвіту


