Тема : Світ після ІІ світової війни
Повоєнне облаштування світу
Мета: - розкрити причини розстановки сил в провідних країнах після ІІ світової війни.
Розглянути післявоєнні конференції, та їх роль у формуванні повоєнної системи
міжнародних відносин. Розглянути аспекти покарання військових злочинців після ІІ
світової війни.
- формування навичок роботи з картою; удосконалювати вміння
студентів порівнювати, оцінювати та пояснювати історичні події;
- на конкретних прикладах показати студентам трагізм окремих історичних постатей,
та кару яку вони понесли за розв’язання ІІ світової війни.
Основні поняття: військові злочинці; «держави осі»; Третій рейх; «план Маршалла»;
декларація прав людини; мирний договір; капітуляція; ООН; «економічне чудо».
Основні дати: 1 вересня 1939 - 2 вересня 1945 – ІІ світова війна.
20 листопада 1945 – 1 жовтня 1946 – Нюрнгбергський військовий трибунал.
19 січня 1946 – 22 листопада 1948 – Токійський військовий трибунал.
5 червня 1947 – План Маршалла.
10 грудня 1948 – Декларація прав людини ООН.
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи, атласи.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
Тип заняття: вивчення нового матеріалу.
Між предметні зв’язки: історія України, політологія, економіка.
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
1. Яким чином змінилися суспільні відносини в світі після ІІ світової війни?
2. Як ви гадаєте чому саме ця подія змінила світ?
3. Перемогою яких країн закінчилась ІІ світова війна? Що відбулося з переможеними країнами?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1.Оккупація країн осі після ІІ світової війни.
2. Військові трибунали, та суд над військовими злочинцями.
3. План Маршаллу, та допомога країнам Європи після ІІ світової війни.
ІV. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
V. Підсумки заняття.
Т.ч. Після ІІ світової війни відбувається перерозподіл стратегічних сил в Європі, одночасно
розпочинається ера протистояння СРСР та США, в рамках «холодної війни».
VІ. Домашнє завдання: - параграф 1 - 2;
- письмово опрацювати воєнні дії;
- підготуватися до самостійної роботи.

1.Оккупація країн осі після ІІ світової війни.
Друга світова війна виникла як наслідок загострення суперечностей у період загальної

кризи капіталізму. Вона почалася в 1939 році з вторгнення Німеччини у Польщу як типова
імперіалістична війна між імперіалістичними державами Англії і Франції - з одного боку,
Німеччині - з іншого. Але пороховий дим, що огорнув весь світ, вперше піднявся за 8 років до
цього, 18 вересня 1931 року, коли почалася японська агресія в Маньчжурії. Світова криза 1929
року дозволив нацистам у 1933 році захопити владу в Німеччині і почати відкриту політику
агресії. У 1935 році фашистська Італія приступила до захоплення Абіссінії. Поштовхом до цих
подій послужила окупація Маньчжурії Японією і пішов за нею вихід Японії з Ліги Націй.
Саме тому на Токійському процесі головних японських військових злочинців
представники союзних держав висловили думку, що 1931 слід вважати роком, від якого веде
свій початок друга світова війна. Обвинувач від СРСР Голунскій заявив: якщо можна вказати
певну дату, яка могла б вважатися початком кривавого періоду, іменованого зазвичай другою
світовою війною, то, мабуть, найбільш вірогідною датою буде саме 18 вересня 1931 року.
Правителі Японії з'явилися паліями другої світової війни. Нарівні з Німеччиною та
Італією Японія загрожувала миру і демократичним свободам народів [227] всього світу і
зневажала їх. Так само як і Німеччина і Італія, Японія стала ядром фашизму.
Правителі цих трьох держав особливо ревно виношували плани агресії проти
Радянського Союзу. Вони прагнули стати в перші ряди єдиного антирадянського фронту
імперіалістичних держав. На цьому були побудовані їхні плани і політика. Проте здійснити їх їм
перешкодила бойова міць СРСР і активна антифашистська боротьба народних мас у країнах
імперіалізму. Врешті-решт вони з'явилися призвідниками імперіалістичної війни, в якій їх
ворогами виявилися Англія, Франція і США.
Японія зважилася на захоплення Маньчжурії і всього Китаю тому, що, розв'язавши
агресію на сході, вона опинилася в авангарді сил, що планували напад на Радянський Союз, і
могла розраховувати на "умиротворення» з боку Англії, США та інших імперіалістичних
держав. Як показали події в районі озера Хасан і річки Халхін-Гол, Японія постійно замишляла
«наступ на північ».
Крім цього, правителі Японії, починаючи з інтервенції в провінції Шаньдун в 1927 році
діяли як найбільш відверті противники єдності Китаю. Вони завжди виступали як
найреакційніші кати антиімперіалістичної боротьби народних мас Китаю і взяли на себе роль
захисника колоніального панування імперіалістичних держав у Китаї. Але, коли в результаті
запеклого опору Китаю це колоніальне панування звалилося, правителі Японії розв'язали війну
на Тихому океані, щоб вступити в боротьбу тепер уже з Англією і США за захоплення колоній в
Азії.
Як відомо, друга світова війна, одним з ланок якої стала війна на Тихому океані, була за
своїм характером, по-перше, імперіалістичною війною з обох сторін, її вели держави осі Японія, Німеччина, Італія - проти своїх супротивників США, Англії, Франції та інших країн, подруге, антифашистської війною коаліції, що об'єднувала Радянський Союз з капіталістичними
країнами - Англією, Францією і США, і що протистояла агресії фашистських держав, [228] і, потретє, національно-визвольною війною, що виразилося IB боротьбі китайського народу проти
японської агресії та рух опору народних мас у країнах, що перебували під німецькою та
італійською окупацією.
Ці три характерні риси другої світової війни виявлялися після 1931 року не з однаковою
силою. Так фашистська агресія Японії, Німеччини та Італії викликала національно-визвольну
війну народних мас у країнах, що з'явилися жертвою агресії. Це відбулося в Китаї, Абіссінії,
Іспанії, Чехословаччини. Проте правителі Англії, США і Франції прагнули направити вістря
фашистської агресії проти Радянського Союзу, і тому вони намагалися ізолювати боротьбу за
національне визволення, залишаючи її напризволяще.
Край подібній політиці США і західноєвропейських країн поклав антифашистський
народний фронт робітників, який після 1937 року в деяких країнах перетворився на потужну
силу. У результаті під знаком захисту миру і демократії об'єдналися три сили: національновизвольна боротьба в країнах, які зазнали агресії, антифашистська боротьба народних мас в

імперіалістичних країнах і зовнішня політика Радянського Союзу, спрямована на запобігання
війні.
Вторгнення Німеччини у Польщу в 1939 році стало вибухом, який призвів до того, що
імперіалістичні суперечності, які до цих пір безперервно загострювалися і сяк-так замазувалися,
переросли у війну. Поза всяким сумнівом, це була імперіалістична війна. Але в той же час вона
підняла народи країн Західної Європи на боротьбу за звільнення від тиранії німецького
фашизму. Ця боротьба злилася з розпочатої раніше національно-визвольною боротьбою в Китаї
та інших країнах. Революційна енергія народів, згуртованих рухом народного фронту,
викликала підйом національно-визвольної, антифашистської боротьби у світовому масштабі.
Потім в 1941 році в результаті німецької агресії проти Радянського Союзу почалася
Вітчизняна війна радянського народу. Ця війна надала нового характеру другій світовій війні, бо
вона велася з метою захисту соціалістичного ладу, бо цей лад вдалося захистити і таким чином
довести його перевагу. Коли ж резолюція народних мас світу знищити фашизм змусила уряди
Англії, США і Франції відкинути плани «умиротворення» Японії, Німеччини та Італії і стати на
шлях рішучого опору фашистської агресії в союзі з СРСР, тоді виявився характер цієї війни як
війни фашистських країн проти країн демократичних . З цього моменту війна поєднала в собі всі
три характерні риси, чого не сталося під час першої світової війни. Але тепер, після 1941 року,
війна була вже в першу чергу війною визвольної, що ведеться з метою захисту демократії.
2. Військові трибунали, та суд над військовими злочинцями.
При обґрунтуванні індивідуалізації кримінального покарання вирок Міжнародного
військового трибуналу посилається на Статут МВТ. Сама сутність Статуту, як зазначається у
вироку, “полягає у тому, що окремі особи мають міжнародні обов’язки, які перевищують
національний обов’язок повинування, визначений окремою державою”.Відповідно, жодне
посадове становище підсудних не може бути підставою звільнення від відповідальності за
міжнародні злочини. Варто відзначити, що порядок засідань і судового розгляду також був
зафіксований в Статуті та регламенті. В якості санкцій до звинувачених передбачалася смертна
кара й інші покарання. Вирок трибуналу вважався остаточним, не підлягав перегляду і
виконувався відповідно до наказу Контрольної ради у Німеччині – єдиного органу, що міг
змінити вирок і розглядати клопотання засуджених про помилування. Вирок щодо засуджених
до смертної кари після відхилення клопотання про помилування було виконано в ніч на 16
жовтня 1946 р.
Принциповим кроком в історії становлення міжнародного кримінального судочинства
став той факт, що висуваючи звинувачення, Нюрнберзький трибунал послався на розглянуті
вище міжнародні угоди – правову основу міжнародного права того часу – Гаазькі конвенції 1907
року і Женевську конвенцію 1929 р. «Про поводження з військовополоненими».
Токіо. Нюрнбергський трибунал згідно з положеннями свого Статуту поширював свою
дію у просторі лише на головних європейських злочинців, хоч відомо, що до участі у Другій
світовій війні були залучені також і держави Далекого Сходу. Тому цілком закономірно, що у
1946 році було утворено Міжнародний суд для звершення правосуддя над японськими
військовими злочинцями, які активно виступали на боці німецьких фашистів. Закономірним
було і те, що організація такого суду як і сам суд над японськими злочинцями проходили за
Нюрнберзькою схемою. Але важливо відзначити, що міжнародна кримінальна юстиція у цьому
випадку відзначалася певними специфічними особливостями.
На дипломатичних переговорах між зацікавленими державами (СРСР, США, Великою
Британією, Францією, Голландією, Новою Зеландією, Австралією, Китаєм та Канадою) було
вирішено, що головних японських військових злочинців буде судити Міжнародний військовий
трибунал, до складу якого входитимуть представники цих 9-ти держав. Пізніше до цієї
домовленості приєднались Філіппіни та Індія.
Відповідальність за реалізацію цієї домовленості на практиці покладалась на
головнокомандуючого союзницьких держав – генерала армії США Дугласа Макартура. На

підставі виданої ним прокламації була юридично оформлена організація Міжнародного
військовиого трибуналу у Токіо для суду над військовими злочинцями Японії та затверджено
Статут такого Трибуналу. На відміну від Міжнародного військового трибуналу у Нюрнберзі,
котрий, як зазначалось, був створений домовленістю представників чотирьох країн, заснування
Токійського трибуналу було оформлено одноособовим наказом головнокомандуючого на
Далекому Сході на підставі доручення одинадцяти держав. Така обставина свідчить про
відмінність в організації кримінального правосуддя над військовими злочинцями Японії.
Статут Далекосхідного трибуналу визначав його завдання, організаційну структуру та
компетенцію, порядок судової процедури. Поряд з процесуальними положеннями він містив
також і норми матеріального права, які визначали склади злочинів, підсудних Міжнародному
війсковому трибуналу. Цей Статут було поділено на п’ять розділів, що містили 17 статей, тоді
як Статут міжнародного війскового трибуналу в Нюрнберзі містив сім розділів, що включали 30
статей.
Статут Міжнародного війскового трибуналу для Далекого Сходу передбачав, що його
створено для “справедливого і швидкого суду та покарання головних війскових злочинців на
Далекому Сході”.
1). “Він має право судити та карати війскових злочинців на Далекому Сході, які
обвинувачуються особисто або як члени організацій у злочинах:
а) проти миру, а саме: планування, підготовка чи ведення агресивної війни, чи війни в
порушення міжнародного права.
б) воєнних злочинах, передбачених конвенціями, а саме: злочини проти законів і звичаїв
війни.
в) проти людства, а саме: вбивство, насильницьке переміщення в інші місцевості, інші
нелюдяні діяння, переслідування за расовими чи політичними мотивами, тощо”.
Суд повинен обмежувати судовий процес швидким розглядом питань та застосовувати
жорсткі міри для попередження дій, що можуть затягувати ведення процесу.
Суд не зв’язаний технічними правилами у використанні доказів і може застосовувати
більш швидку та необтяжену формальностями процедуру.
Суд має право застосовувати смертну кару до винних осіб, а також виносити інші
покарання.
Обвинувальний вирок приводиться до виконання згідно з наказом головнокомандуючого
союзних держав, який має право пом’якшити вирок чи якимось чином його змінити, але не в
праві посилити покарання. Інші статті Трибуналу передбачали правила судового процесу, який
повинен був проводитись згідно з англо-саксонським правом. Порівнюючи Статути
Міжнародних військових трибуналів для суду над головними війсковими злочинцями Другої
світової війни, варто відзначити спільні та відмінні риси їх організації. Трибунал для суду над
головними німецькими злочинцями був утворений на підставі міжнародної домовленості
чотирьох держав і передбачав проведення судового процесу на паритетних засадах. Статут
Міжнародного війскового трибуналу для суду над головними війсковими злочинцями Японії
визначав не обрання, а призначення головуючого за наказом головнокомандуючого армії
союзників. Для розслідування справи та підтримання обвинувачення головнокомандувачем
призначався єдиний головний обвинувач. Особливість Токійського судового процесу виявилась
і в тому, що головуючим суддею був призначений австралієць, а головним обвинувачем –
американець, тоді як на війсковому трибуналі у Нюрнберзі суддями та обвинувачами були
представники всіх держав-учасниць домовленості.
Підсумовуючи характеристику Трибуналів, що відбулися у Нюрнбергу та Токіо, варто
відзначити, що вони стали важливою віхою на шляху до створення єдиного міжнародного
кримінального судового органу. Як зазначає Поль Таверньє, директор науково-дослідного
центру прав людини і гуманітарного права, “на них сильно вплинули історичні умови і вони
(Трибунали) переважно виражали права держав-переможниць, аніж світового співтовариства
загалом”.

Але найголовніше те, що отримали світове визнання такі поняття, як “злочини проти
миру”, “воєнні злочини”, та “злочини проти людяності”. Агресивна війна, воєнні злочини та
злочини проти людства були визнані найтяжчими міжнародними злочинами. Як вірно зазначив
Томас Градіцкій, “було оголошено всьому світові про існування індивідуальної кримінальної
відповідальності за певні діяння, що суперечать нормам міжнародного права”.
Досвід судової практики Нюрнберга і Токіо відкрив шлях для процесу формулювання та
закріплення принципів і норм, в ході якого багато держав виступило з ініціативою закріплення
таких принципів на договірному рівні. Принципи міжнародного кримінального правосуддя,
вироблені під час діяльності Міжнародних військових трибуналів для суду над головними
злочинцями Другої світової війни знайшли своє закріплення і визнання у резолюції Генеральної
асамблеї ООН від 11 грудня 1946 року під назвою “Підтвердження принципів міжнародного
права, виначених Статутом Нюрнберзького трибуналу”. На думку Д. Шіндлера, якщо взяти до
уваги Лондонську угоду від 8 серпня 1945 року та доданий до неї Статут (а також і аналогічні
документи Токійського трибуналу), то Генеральна Асамблея зробила два важливих кроки.
Перший полягав у тому, що було підтверджено принципи міжнародного права, закріплені як у
Статуті, так і у Вироці Нюрнберзького трибуналу. А другий крок виражався у готовності
доручити Комісії з Міжнародного права кодифікацію цих принципів. Більше того вказана
Резолюція визнала звичаєвий характер положень Лондонської угоди.
3. План Маршаллу, та допомога країнам Європи після ІІ світової війни.
Економічне становище країн Західної Європи, особливо Німеччини, було катастрофічним
і негативно впливало на світову економіку. Більше того, США, нагромадивши в роки війни
величезні багатства, не могли успішно розвиватися ізольовано від інших країн, прагнули до
економічної інтеграції, перш за все з розвинутими європейськими державами. Реконверсія
економіки США відповідно до потреб мирного часу зумовила їх прагнення до перебудови
міжнародних економічних відносин.
Такій меті повинен був служити план Маршалла — важливий крок на шляху до
створення світового ринкового господарства. План Маршалла — це програма відбудови і
розвитку Європи після другої світової війни шляхом надання їй економічної допомоги з боку
США.
Ідея створення плану була висунута державним секретарем США Джорджом Кетлеттом
Маршаллом (1880-1959 рр.) 5 червня 1947 р. у виступі в Гарвардському університеті, її
підтримали Великобританія та Франція.
Паризька нарада міністрів іноземних справ США, Великобританії, Франції та СРСР
(червень-липень 1947 р.) вирішили створити організацію, яка займалася б вивченням ресурсів і
потреб європейських країн, визначала розвиток основних галузей промисловості тощо. СРСР та
його союзники відмовилися від участі у плані. Погодилися 16 країн — Великобританія,
Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Ісландія,
Португалія, Австрія, Швейцарія, Греція і Туреччина. У липні 1947 р. ці країни уклали
конвенцію про створення Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка
розробила спільну програму відбудови Європи.
План Маршалла здійснювався з квітня 1948 р. по грудень 1951 р. Його реалізація
розпочалася фактично після прийняття у США закону про чотирирічну програму «допомоги
іноземним державам». Закон цей передбачав надання допомоги західноєвропейським країнам на
основі двосторонніх угод. Угоди були підписані у 1948 р. з усіма вищеназваними країнами (крім
Швейцарії). Згідно з ними, країни-учасниці плану Маршалла зобов'язувались сприяти розвитку
вільного підприємництва, заохочувати приватні американські інвестиції, співпрацювати у
зниженні митних тарифів, постачати у США окремі види товарів, забезпечувати фінансову
стабільність, створювати спеціальні фонди у національній валюті, яка вивільнялася внаслідок
отримання американської допомоги. США встановлювали контроль за витратами цих фондів.
Країни - учасниці плану звітували про використання наданої допомоги.

Загальний контроль за виконанням плану здійснювала Адміністрація економічного
співробітництва, яку очолювали відомі американські фінансисти і політичні діячі. Сама
допомога надавалась з федеративного бюджету США у вигляді безоплатних субсидій і позик. З
квітня 1948 р. по грудень 1951 р. США видали за планом Маршалла майже 17 млрд, дол.,
причому основну частку (майже 60%) отримали Великобританія, Франція, Італія і ФРН, на яку
також поширювався план. Двостороння угода між США і ФРН була підписана у грудні 1949 р.
30 грудня 1951 р. план Маршалла офіційно припинив свою чинність і був замінений
законом «про взаємну безпеку», прийнятим конгресом США 10 жовтня 1951 р., який передбачав
одночасне надання країнам Західної Європи економічної і військової допомоги.
План Маршалла позитивно вплинув на відновлення економічного потенціалу та
ринкових господарств в країнах Західної Європи. Вже на початку 50-их років було досягнуто
довоєнного рівня виробництва.

