Тема Облаштування повоєнного світу.
Версальсько-Вашингтонська система договорів.
Мета: - розкрити цілі держав-переможниць на паризькій конференції;
охарактеризувати мирні договори з країнами Троїстого союзу;
з’ясувати значення створення Ліги Націй; пояснити суть
міждержавних суперечностей на далекому Сході й у Тихоокеанському регіоні; поінформувати про хід Вашингтонської
конференції, проаналізувати її рішення; розкрити сильні та
слабкі сторони Версальсько-Вашингтонської системи;
- продовжувати формування навичок роботи з картою;
удосконалювати вміння студентів порівнювати, оцінювати та
пояснювати історичні події;
- формувати історичний світогляд через знання про систему
міжнародних відносин у міжвоєнний період.
Основні поняття: Антанта, Троїстий союз, Паризька конференція,
мирний договір, «14 пунктів», Ліга Націй, «переможена
в стані переможців», Вашингтонська конференція, репарації,
«українське питання на Паризькій конференції»,
«принцип відкритих дверей та рівних можливостей».
Основні дати: 18.01.28.06.1919р. – Паризька конференція;
28.06.1919р. – Версальський мирний договір;
10.09.1919р. – Сен-Жерменський мирний договір;
27.11.1919р. – Нейїський мирний договір;
04.06.1920р. – Тріанонський мирний договір;
10.08.1920р. – Севрський мирний договір;
11.1921р. – 02.1922р. – Вашингтонська конференція;
1919 – 1935рр. – Версальсько-Вашингтонська система.
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи, портрети.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
- Полянський П. Всесвітня історія 1914-1939рр. – К., 2003р.
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.
- Назвіть країни, що входили до складу Антанти та Троїстого союзу?
- Покажіть їх на карті?

- Як ви вважаєте, які з них стали країнами-переможцями в ПСВ?
- Чому?
Сьогодні ми почнемо вивчати нове співвідношення сил у світі, яке склалося в
результаті підписання серії міжнародних договорів після закінчення ПСВ. Нова
система міжнародних договорів, яка отримала назву Версальсько-Вашингтонська,
закріплювала поділ світу на переможців та переможених. На прикладі ЛН
розглянемо спробу створення першої міжнародної організації для підтримання
миру в усьому світі.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Паризька мирна конференція. «Українське питання» на конференції.
2. Підписання мирних договорів з країнами Троїстого союзу:
а. Версальський мирний договір;
б. Сен-Жерменський мирний договір;
в. Нейїський мирний договір;
г. Тріанонський мирний договір;
д. Севрський мирний договір;
3. Створення Ліги Націй.
4. Вашингтонська конференція та її рішення.
5. Характеристика Версальсько-Вашингтонської системи.
ІУ. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
У. Підсумки заняття.
Т.ч. Після завершення ПСВ хоч і були підведені підсумки війни і в
Парижі, і у Вашингтоні, але це не дало змоги все таки вирішити ті
глобальні проблеми, які і призвели до ПСВ. В результаті ВВС світ
був поділений на переможців, як диктували свої правила гри, і на
переможених, які були спаплюжені і змушували коритися своїм
ворогам.
УІ. Домашнє завдання: - параграф 4 - 5;
- письмово опрацювати «Українське питання на
Паризькій Конференції;
- підготуватися до самостійної роботи.
1. Паризька мирна конференція. «Українське питання» на конференції.
Для підготовки мирних договорів із переможеними країнами та підвести підсумків
війни було ухвалено рішення про скликання мирної конференції. Франція домоглася
проведення її у своїй столиці.
18.01.1919р. Паризьку мирну конференцію відкрив прем’єр-міністр Франції
Ж.Клемансо. У її роботі взяли участь представники 27 країн, але домінуючу роль
відігравали Франція, Великобританія, США. На конференцію не було запрошено
представників переможених країн і Росії, в якій точилася Громадянська війна.
Основні питання на конференції вирішувалися на вузьких нарадах:
- спершу – «рада 9»;
- з березня – «рада 4»

Конференція почалася з виступу маршала Фоша, який закликав до загального походу
проти більшовизму. Хоча більшовизм викликав в учасників конференції активне не
сприйняття, але ніхто з учасників конференції не бажав боротися з ним власними
силами. Його неодноразово засуджували .але реальних широкомасштабних координованих
кроків так і не було здійснено. Сили інтервентів у Росії не перевищували загалом 60 тис.,
які до того ж обмежились окупацією важливих портів (Мурманськ, Архангельськ, Одеса,
Владивосток, Баку тощо). Натомість Антанта надала досить вагому матеріальну і
фінансову допомогу білому руху та Польщі.
Обговорення мирних договорів із переможеними країнами виявило всі протиріччя між
основними учасниками переговорів.
- Якими ж були плани і наміри великих держав?
- Назвіть з приводу чого і між ким виникали розбіжності?
Цілі та позиції держав-переможців

Щодо
переможених
держав

Щодо
територіальних
змін

Щодо системи
безпеки

Франція

?

?

?

Великобритан
ія

?

?

?

США

?

?

?

Італія

?

?

?

Цілі та позиції держав-переможців
Президент Пуанкаре
Прем’єр-міністр Клемансо

Прем’єр-міністр
Ллойд-Джордж

Президент
В. Вільсон

Прем’єр-міністр
Орландо

Франція

Великобританія

Щодо
Переможених
країн

- максимальне ослаблення
переможених;
- отримання
максимальних репарацій;
- позбавлення їх колоній.

- укладення таких
договорів, які б усунули
прояви агресивності
переможених.
(наказати, але не карати)

- територіальне
обмеження на користь
переможців.

Щодо
територіальних
змін

- повернення Ельзасу і
Лотарингії;
- проведення кордонів
так, щоб максимально
послабити Німеччину;
- створення могутніх
держав на Сході для
противаги Німеччині та
Росії.
- створення союзу держав
Східної Європи на чолі з
Францією;
- укладення союзу з
Англією та США;
- розчленування
Німеччини;
- утримання сильної армії,
яка має стримувати б. я.
спроби відродити воєнну
могутність Німеччини.

- позбавлення переможених
колоній;
- ліквідація їх воєнноморської могутності;
- збереження воєнноекономічної могутності
Німеччини як противаги
Франції на континенті.
- проведення кордонів згідно
з принципами:
самовизначення націй,
етнічних кордонів.

- проведення кордонів
відповідно етнічних меж.

- жадала отримані обіцяні
їй землі за участь в
Антанті: Південний
Тіроль, східне узбережжя
Адріатичного моря,
частина Малої Азії.

- збереження воєнноморської першості;
- відновлення системи
противаг у Європі;
- загальне роззброєння.

- створення дієвої
міжнародної організації
для колективного
стримування агресивних
держав;
- перетворення США на
світового лідера;
- загальне роззброєння;
- відмова від таємної
дипломатії.

-

Щодо
системи
безпеки

США

Італія

Т.ч. :
- Італія обурена тим, що нічого не отримала залишила конференцію («Переможена в
стані переможців»; вирішили, що її внесок у ПСВ не великий).
- США: Після ПСВ США стали світовим лідером ; із боржника перетворилися на
кредитора тощо. Але всередині країни точилася гостра дискусія стосовно мети
американської зовнішньої політики між прихильниками ізоляціонізму та прибічниками
активної зовнішньої політики. Ізоляціоністи дотримувалися заповіту першого президента
США Дж. Вашингтона, який застерігав американців від втручання у справи Європи. Події
ПСВ – тотальна підводна війна, оголошена Німеччиною, яка порушувала принцип
вільного судноплавства, загибель мирних американських громадян на потоплених
цивільних кораблях – схилили громадську думку до участі США у війні та, відповідно, до
рішучої зовнішньої політики. Президент Вільсон вважав, що зміна ролі США у світі дає
шанс країні стати рятувальницею світу і впровадити нові принципи міждержавних
стосунків. Своє бачення цих принципів він висловив у
«14 пунктах», оприлюднених 8.01.1918р.:
1. Відкриті мирні договори.
2. Свободу судноплавству.
3. Усунення економічних бар’єрів у торгівлі.
4. Встановлення гарантій, що могли б забезпечити скорочення озброєнь.
5. Справедливе врегулювання колоніальних питань.
6. Визволення від німецької окупації російських територій, а також надання Росії
безперешкодної можливості визначати її політичний розвиток і національну
політику, вступ до «співробітництва вільних націй».
7. Визволення і відновлення Бельгії.
8. Повернення Франції Ельзасу і Лотарингії, відновлення окупованих районів Франції.
9. Уточнення кордонів Італії згідно з національними ознаками.
10. Надання автономії народам Австро-Угорщини.
11. Визволення від німецької окупації території Румунії, Сербії та Чорногорії, надання
Сербії виходу до моря.
12. Самостійне існування турецьких та автономне – інонаціональних частин
Османської імперії.
13. Створення польської держави.
14. Утворення Ліги націй.
Пропозиції Вільсона були близькими тим, хто хотів створити більш справедливий і
демократичний порядок, який виключав би повторення ПСВ. Але авторитет Вільсона
всередині країні було сильно підірвано, коли більшовики оприлюднили таємні угоди країн
Антанти, про існування яких Вільсон нічого не знав. З них випливало, що американські
солдати воювали за корисливі інтереси європейських країн. Це відразу спричинило зміни
в настроях американців, і на виборах до Конгресу 1918р. республіканці, дотримуючись
ізоляціоністського напряму зовнішньої політики, здобули перевагу. А це означало, що
Конгрес не ратифікує жодного з мирних договорів, укладених президентом.
Але все ж таки підготовка мирних договорів велася на підставі «14 пункті

Українське питання на Паризькій мирній конференції:
Таке питання спеціально не розглядалося на конференції. Українська делегація на
конференцію навіть не була допущена. ЧОМУ?
- в роки української революції Антанта завжди опинялась на боці ворогів незалежної
України – прибічників «єдиної і неподільної Росії», Польщі та Румунії;
- сказувалася пропольська позиція Франції (противага Росії та Німеччині);
- на конференцію приїхала оджна українська делегація, але діяли вони нарізно;
- Антанта пам’ятала про підписаний Україною Брест-Литовський договір;
- Антанті не потрібна була сильна незалежна Україна, ставка була зроблена на «сильних»
Польщу, ЧСР, Румунію в якості «санітарного кордону», який повинен був застерегти
Європу від зарази більшовизму.
Анексія Польщею Східної Галичини та Волині не дістала належної оцінки на Паризькій
конференції. Не ухваливши офіційного рішення, Антанта і США фактично визнали долю
західноукраїнських земель на користь Польщі. На тому, щоб передати їх під владу
Польщі, особливо наполягала Франція і США. При цьому вони ігнорували виступи
українських представників у західних країнах про природне право українського народу на
самовизначення.
З більшим розумінням до українців поставились англійці. Це пов’язують, з тим, що
радником британського Міністерства закордонних справ у справах Галичини був єврей за
походженням Л.Намієр, родом з України.
25.06.1919р. Польща одержала повноваження на окупацію всієї Галичини та ведення
цивільної адміністрації на цій території. Умовою було забезпечення автономії Галичини,
політичної, релігійної, особистої свободи місцевого населення.
Тактично гнучку дипломатичну лінію, щоб заволодіти Закарпаттям, проводили
президент ЧСР Массарик і МЗС Бенеш. Свої дії вони узгоджували з західними державами
і заручилися підтримкою закарпатської еміграції у США. У січні 1919р. чеські війська
зайняли Ужгород. 8 травня в Парижі було ухвалено рішення про передачу Карпатської
України ЧСР. У вересні 1919р. Сен-Жерменський договір остаточно закріпив територію
Закарпаття за ЧСР.
У столиці Франції обговорювалось й питання про долю Північної Буковини та
Бессарабії. Їх було відторгнено на користь Румунії.
Україна та Радянська Росія не визнали законності цих рішень.






На конференції був вироблений порядок денний:
Підготовка мирних договорів.
Створення нової міжнародної наддержавної структури – Ліги Наці.
Територіальні зміни Європі та створення нових незалежних держав.
Вирішення колоніального питання.
Російське питання.
Жодного документу, окрім створення ЛН, у Парижі підписано не було.

План – схема мирних договорів:
I. Територіальні зміни.
II. Воєнні обмеження.
III. Репарації.
2. Підписання мирних договорів з країнами Троїстого союзу.
а. Версальський мирний договір:
(самостійна робота з підручником с.37-38 та документом №1:
- за план-схемою випишіть у зошит умови договору;
- дайте оцінку воєнним статтям договору;
- яких територіальних змін зазнала Німеччина?

- які з наведених статей договору могли стати джерелом для напруги у міжнародних
відносинах у наступні роки?)
28.06.1919р. – у Версалі (місці народженні Німецької імперії у 1871р.) та у
п’яту річницю Сараєвського вбивства;
- складався з 440 статей.
I. Німеччина втратила:
1) Ельзас і Лотарингію – до Франції;
2) Вугільні шахти Саару – до Франції та контроль ЛН;
3) Ейпен, Морене та Мальмеді – до Бельгії;
4) Північний Шлезвіг – до Данії;
5) Сілезія – до Чехії;
6) Частина Познані, Східна Прусія, частина Померанії, Верхня Сілезія,
Південний Шлезвіг – до Польщі (вона стає морською державою);
7) Мемель (Клайпеда) – у відання ЛН(у 1923р. до Литви);
8) Данциг (Гданськ) – оголошувався вільним містом під захистом ЛН;
9) Відібрані всі колонії;
Т.ч., Німеччина втратила 1/7 своєї території, на якій проживало 1/12 її
населення.
II. Воєнні обмеження:
1) Скорочення армії до 100 тисяч (в 70 разів);
2) Відміна загальної військової повинності;
3) Заборона використовувати та створювати нові військові технології;
4) Створення Рейнської демілітаризованої області (товщиною 50 км) на
кордоні з Францією.
III. Репарації:
1) Загальний обсяг був встановлений у 1921р. – 132 млрд. золотих марок на
протязі 50 років;
2) У пропорції: 55% - Франції, 22% - Англії, 10% - Італії, 4% - Росії.

За аналогічною схемою йде заповнення таблиці мирних договорів з іншими союзниками Німеччини (с. 41 – 42).
Мирні договори країнами Троїстого союзу
Назва договору
Дата
Країна
Умови
укладання
СенЖерменський

10.09.1919р.

Австрія

Нейїський

27.11.1919р.

Болгарія

Тріанонський

04.06.1920р.

Угорщина

Сервський

10.08.1920р.

Туреччина

1. Узаконено розпад Австро-Угорщини.
2. Закладено правові підвалини існуванню
Австрії.
3. Утворені незалежні держави: ЧСР,
Угорщина, КСХС.
4. Південний Тіроль – до Італії.
5. Буковина – до Румунії.
6. Армія скорочувалась до 30 тисяч.
7. Флот переходив до союзників.
8. Сплата репарацій.
1. Територіальні поступки Румунії, КСХС.
2. Втратила вихід до Егейського моря.
3. Армія скорочувалась до 20 тисяч.
4. Сплата репарації.
1. Узаконено розпад Австро-Угорщини.
2. Територіальні поступки: Хорватія – до
Сербії, Трансільванія і частина Банату – до
Румунії, Словаків та Закарпаття – до ЧСР.
3. Скорочення армії.
4. Сплата репарацій.
1. Узаконено розпад Османської імперії.
2. Втрата 80% території: Сирії, Лівану,
Палестини, Месопотамії, Єгипту,
Аравійського півострова.
3. Відкритись для усіх човнів Босфор та
Дарданелли.
4. Над ними встановлювався контроль
Антанти; їхня демілітаризація.

3. Створення Ліги Націй.
( робота з документом 2:
- З якою метою створювалася ЛН?
- Який механізм забезпечення миру було передбачено у Статуті ЛН?
- На вашу думку, чи дієвий він? Вкажіть сильні та слабкі його аспекти.
- Хто першим запропонував ідею створення ЛН?
- Яке місце в ЛН отримали США?
- Чому?)
Ідея створення: Вудро Вільсон.
Мета: - запобігти новій світовій війні;
- розвиток співробітництва між країнами;
- гарантія миру та безпеки.
Центр: Женева.
Структура: - Асамблея – щорічна організація; входили всі члени ЛН;
- Рада Ліги – Англія, Франція, Японія, Італія + 4 непостійних;
- Секретаріат.
Рішення: приймаються більшістю голосів (одна країна – один голос; США не
врахували, що США не має колоній, як Англія та Франція, які
зажадали для них додаткові голоси: Франція – 6 голосів, Англія – 9,
США – 1; США на знак протесту не увійшли до ЛН)
Переможені країни: не увійшли до ЛН + Росія.
Засади організації ЛН
АСАМБЛЕЯ
(збори представників
країн-учасниць, раз на
рік)

Рада Ліги Націй

Чотири постійні члени:
Англія, Франція, Японія,
Італія

Чотири непостійних члени
(змінювалися щорічно)

Секретаріат на чолі
Генеральний
секретар Ліги Націй

Мандатна комісія

4. Вашингтонська конференція та її рішення.
(робота з підручником с. 47 – 48 та документами 3 і 4:
- причини скликання конференції;
- учасники;
- договори та їх зміст).
Вашингтонська конференція
Відбулась: 12.11.1921р. – 06.02.1922р.
Причини: - у Парижі не розглядалися питання з приводу Далекого Сходу;
- Японія за час ПСВ укріпила свої позиції в Азії, а це території Англії, Франції та
США;
- Не був вирішений статус впливу країн у Китаї;
- Амбіції США взяти реванш за Вільсона.

Мета: обмеження воєнно-морських озброєнь та врегулювання відносин в АзіатськоТихоокеанському регіоні.
Учасники: США, Великобританія (домініони та Індія), Японія, Франція, Італія, Бельгія,
Голландія, Португалія, Китай.

Договори
Договір чотирьох
13.12.1921р.
СШАП, Англія, Японія,
Франція
1. Гарантував учасникам
договору збереження
володінь у басейні Тихого
океану.
2. Гарантував строком на 10
років взаємну
недоторканість
колоніальних володінь
учасників договору.
3. Скасовувався англояпонський союзний договір
1902р.(воєнний союз).

Договір п’яти 06.02.1922р.

Договір дев’яти
06.02.1922р.
Всі дев’ять держав

США, Англія, Японія,
Франція, Італія.
1. Встановлювалась
1. Японія повертала Китаю
пропорція у співвідношенні колишні німецькі володіння.
воєнно-морських флотів
2. Великі держави брали на
5:5:3:1, 75:1, 75 зазначених
себе зобов’язання не
держав.
прагнути до розподілу
2. Учасники зобов’язувались Китаю на сфери впливу і
не будувати лінкори і
дотримуватися принципів
крейсери більше визначених «відкритих дверей та рівних
тоннажів;
можливостей».
3. Заборонялось створювати
нові воєнно-морські бази
(крім США і Англії) в
басейні Тихого океану.
4. Визнання суверенітету і
територіальної цілісності
Китаю.
Т.ч. були врегульовані відносини на Далекому Сході; «офіційно» визнано суверенітет
Китаю; США розбила союз Англії та Японії; всі держави об’єднувалися проти СРСР
та Китаю.

5. Характеристика Версальсько-Вашингтонської системи.
ВВС – це система міжнародних договорів, яка заклала підвалини
післявоєнних відносин в світі.
+
1. Заклала підвалини післявоєнних
1. Розкол в стані переможців (не було
міжнародних відносин.
вирішено питання про країну-гегемона).
2. Визнання право народів на
2. зародила нові протиріччя між державами.
самовизначення.
3. Не вирішила старі проблеми.
3. Відмова від війни як засобу
4. Протиріччя між працею та капіталом
з’ясування відносин.
(світові революції 1917 – 1923рр.).
4. Створення ЛН.
5. Поза новою системою опинилися
5. Поява нових незалежних держав.
переможені країни та Росія (1/6 частина
земної суші); створення опозиції.
6. Протиріччя між митрополіями та
колоніями.
7. Зародженні національні проблеми в
Східній Європі.
8. економічний фактор (Антанта не
врахувала можливими економічними
наслідками мирних договорів, які
обтяжували репараціями економіку
переможених країн).
9. Зародження реваншу та фашизму.

Матеріал на закріплення
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Які країни входили до Антанти, а які до Троїстого союзу?
Хто, коли і чому переміг у війні?
Де відбулось врегулювання підсумків ПСВ?
Дайте визначення терміна «ЛН»?
Визначте її цілі?
Що передбачала ЛН для вирішення міжнародних суперечок і запобігання світовим
конфліктом?
7) На ваш погляд, чи можна було уникнути суперечностей під час укладання договорів
ВВС?
8) Як Версальський договір визначав долю Німеччини?
9) Що таке Рейнська демілітаризована зона?
10) Чому Франція була зацікавлена в її створені?
11) Чим контрибуція відрізняється від репарації?
12) Перерахуйте з ким ще були підписані після ПСВ мирні договори, як
вони називалися?
13) Назвіть причину скликання Вашингтонської конференції?
14) Хто приймав в ній участь?
15) Які договори там було підписано?
16) Які міжнародні суперечки мала вирішити ця конференція?
17) Чи згодні ви з твердженням, що ВВС не стала основою міцного миру в
міжвоєнний період? Чому?
18) Чи висувалося на Паризьку конференцію спеціально українське
питання?
19) Чому всі були налаштовані проти України?
20) Чому Антанта робила ставку на сильну Польщу. ЧСР та Румунію?
21) У чому полягала принципова новизна ідей, що містилися в «14 пунктах» Вільсона?
22) Охарактеризуйте позиції великих держав напередодні й під час Паризької
конференції?

23) Як велася підготовка мирного договору з Німеччиною?
24) Чому Німеччину було визнано винуватцем у розв’язанні ПСВ?
25) Як було вирішено долю Західної України?
26) Чому США не стали членом ЛН?

Роздавальний матеріал
Документ 1
Версальський договір 28.06.1919р.
(Витяг)
Стаття 32. Німеччина визнає повний суверенітет Бельгії над усією…територією Морене…
Стаття 34. Німеччина відмовляється, крім того, на користь Бельгії від будь-яких прав і
право основ на території, що містять цілком повіти Ейпен і Мальмеді.
Стаття 42. Німеччині забороняється утримувати чи супроводжувати укріплення на лівому
березі Рейну, а також на правому березі Рейну на захід від лінії, проведеної за 50 км на схід
від усієї річки.
Стаття 43. Водночас забороняються в зоні, визначеній у ст..42, зосередження збройних сил
як постійних, так і тимчасових, а також будь-які військові маневри, хоч би якого виду вони
були, і зберігання будь-яких матеріальних засобів для мобілізації.
Стаття 45. У вигляді компенсації за руйнування вугільних копалень на півночі Франції та в
рахунок суми репарацій за воєнні збитки, завдані Німеччиною, остання поступається Франції
у повну і необмежену власність, вільними і чистими від будь-яких боргів чи повинностей з
виключним правом експлуатації вугільних копалень, розташованих у Саарському басейні…
Стаття 51. Території, віддані Німеччині на підставі Прелімінарного миру, підписаного у
Версалі 26.02.1871р., і Франкфуртського договору від 10.05.1871р, повертаються під
французький суверенітет від дня перемир’я 11.11.1918р.
Стаття 80. Німеччина визнає та суворо поважатиме незалежність Австрії…
Стаття 81. Німеччина визнає… повну незалежність ЧСР, до якої увійде автономна
територія русинів на південь від Карпат. Вона оголошує про згоду з приводу кордонів цієї
держави, як вони будуть визначені Головними Союзними та Об’єднаними державами та
іншими зацікавленими країнами.
Стаття 87. Німеччина визнає…повну незалежність Польща та відмовляється на користь
Польщі від будь-яких прав і право основ на території, обмеженій Балтійським морем,
східним кордоном Німеччини, визначеним так. Як зазначено в ст..27 частині ІІ (кордони
Німеччини) цього Договору…
Стаття 102. Головні Союзні та Об’єднанні держави зобов’язуються утворити з міста
Данциг… Вільне місто. Його буде взято під захист Ліги Націй.
Стаття 119. Німеччина відмовляється на користь Головних Союзних та Об’єднаних держав
від усіх своїх прав і право основ на свої заморські володіння.
Стаття 160. …німецька армія не повинна налічувати більше семи дивізій піхоти і трьох
дивізій кавалерії…загальна чисельність… не повинна перевищувати ста тисяч
осіб…Загальний чисельний склад офіцерів.. не повинен перевищувати 4 тисяч.
Німецький Великий Генеральний штаб та будь-які інші подібні формування
будуть розпушені та не можуть відновлюватися в жодній формі.
Стаття 173. Всіляку загальну обов’язкову військову службу в Німеччині буде скасовано.
Німецька армія може будуватися і комплектуватися тільки добровільним найманням.

Стаття 180. Усі суходільні укріплення, фортеці та укріплені місця, розташовані на
німецькій території на захід від лінії, проведеної за 50 км на схід від Рейну буде розорено і
зрито…Систему укріплень південних і східних кордонів Німеччини буде збережено в
їхньому нинішньому стані.
Стаття 181. …сили німецького флоту не повинні перевищувати в озброєних судах: 6
броненосців, 6 легких крейсерів, 12 контрміноносців, 12 міноносців…
Вони не повинні мати ніяких підводних суден.
Стаття 198. Військові сили Німеччини не повинні мати ніякої військової чи морської
авіації…
Запитання:
- Дайте оцінку воєнним статтям договору?
- Яких територіальних змін зазнала Німеччина?
- Які з наведених статей договору могли стати джерелом для напруги у
міжнародних відносинах у наступні роки?
Документ 2
Статут Ліги Націй
(Витяг)
Стаття 8. … скорочення національних збройних сил до мінімуму, необхідного для
гарантування національної безпеки і виконання міжнародних зобов’язань.
Стаття 11. Ліга Націй не може залишатися бездіяьною на випадок воєнних дій або загрози
війни, спрямованих проти одного з членів організації.
Стаття 12. …будь-які розбіжності між членами Ліги Націй, що становлять загрозу миру,
повинні розглядатися арбітражним судом.
Стаття 13… члени організації зобов’язані визнавати й виконувати рішення, винесені цим
судом.
Стаття 16. …Якщо один із членів Ліги вдасться до війни всупереч усім взятим на себе
зобов’язанням, то він ipso facto вважається агресором до решти членів Ліги. Члени Ліги
зобов’язані негайно перервати з ним усі торговельні й фінансові відносини, заборонити
громадянам своїх держав вступати в контакти з громадянами держави, що порушила
договір…
У такому випадку рада вважає своїм обов’язком рекомендувати урядам зацікавлених країн
використовувати військові сили, морські й повітряні, завдяки яким члени Ліги можуть
допомогти тим збройним силам, які примусять поважати зобов’язання, взяті на себе Лігою.
Член Ліги, який буде винним у порушенні одного з зобов’язань договору, може бути
виключеним з організації. Рішення про виключення ухвалюється голосуванням усіх членів
Ліги, репрезентованих у раді.
Запитання:
- Який механізм забезпечення миру було передбачено у Статуті Ліги Нації?
- На вашу думку, чи дієвий він?
- Вкажіть слабкі та сильні його аспекти? Чому?
Документ 3
Трактат між США, Британською імперією, Францією, Італією та Японією щодо
обмеження морських обмежень від 6 лютого 1922р.
(Витяг)
Стаття 1. держави, що домовляються, погоджуються обмежити свої озброєння на морі
відповідно до обумовленого в цьому трактаті…
Стаття 4. загальний тоннаж лінійних суден як такий, що може підлягати заміні, не повинен
перевищувати: для США – 525 000 тонн, для Британської імперії – 525 000 тонн, для Франції
– 175000, для Італії – 175 000, для Японії – 315 000 тонн.
Стаття 5. Жодна з держав, що домовляються, не буде намагатися придбати, або збудувати,
або доручати будувати й дозволяти у межах своєї території будівництво лінійних суден, що
становлять більше ніж 35 000 тонн водотоннажності.

Стаття 6. Жодне лінійне судно будь-якої з держав, що домовляються, не буде озброєне
гарматами калібру більшого ніж 16 дюймів (406 міліметрів)…
Стаття 12. За винятком лінійних суден, жоден військовий корабель держав, що
домовляються, не матиме гармат більшого ніж 8 дюймів (203 мм)
Запитання:
- Чому встановлювалось саме таке співвідношення флотів провідних морських
держав світу?
- На що саме була скерована угода «п’яти держав»?
- Хто виграв у підписанні цієї угоди?
Документ 4.
Вашингтонська угода щодо Китаю від 6 лютого 1922р.
(Витяг)
Стаття 1. Інші, окрім Китаю, держави, що домовляються, згодні:
1. поважати суверенітет, незалежність, територіальну та адміністративну недоторканість
Китаю…
Стаття 3. З метою найдієвішого застосування принципу «відкритих дверей», тобто рівних
можливостей у Китаї для торгівлі й промисловості всіх націй, інші, крім Китаю, держави, що
домовляють ся, згодилися в тому, що вони не шукатимуть, а також не підтримуватимуть
своїх громадян у пошуках:
А) угод, що могли б сприяти встановленню на їхню користь будь-якої зверхності у правах в
будь0якому певному районі Китаю;
Б) таких монополій або переваг, що могли б позбавити громадян будь-якої іншої держави
права здійснювати в Китаї законну торгівлю чи промисел або можливості брати участь
спільно з китайським урядом чи з будь-якою місцевою владою у громадських підприємствах
усякого роду чи підприємствах, що за своїми завданнями, діяльністю або географічним
становищем були б розраховані на паралізацію практичної можливості застосування
принципу «рівних можливостей».
Установлено, що постанови, які передують цій статті, не повинні розумітися в значенні
заборони придбання власності або прав, що необхідні для ведення особливого роду
комерційного, промислового чи фінансового підприємництва або для заохочення досліджень
та розробок.
Китай зобов’язується керуватися принципами, встановленими у викладених вище
постановах цієї статті, під час розгляду заявок на економічні права й переваги з боку урядів
або громадян усіх інших держав, незалежно від того, є вони учасниками нинішнього
трактату чи ні.
Запитання:
- З якою метою було укладено угоду щодо Китаю?
- Яке значення мала ця угода для Китаю?

