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ДЖЕРЕЛО 1.  ЗІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРО ВТРАТИ КРАЇН НА ФРОНТАХ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Коли закінчилася війна, в армії і на флоті з 34.4 млн осіб, які вдягнули шинелі, за-
лишалося 12.8 млн осіб. З них понад один мільйон військовослужбовців перебувало в 
госпіталях і на лікуванні. Решта 21.6 млн людей за чотири воєнних роки з армії і флоту 
вибули. Як війна розпорядилась їхньою долею?

Найбільшу частину тих, хто вибув, становлять безповоротні втрати. Це ті, хто за-
гинув на полях битв, помер від ран і хвороб, пропав безвісти і потрапив у полон. 

Значних зусиль і жертв коштувало радянським збройним силам визволення Євро-
пи і Азії. В Польщі загинуло 600 212 осіб, в Чехословаччині – 139 918, в Угорщині – 
140 004, в Німеччині – 101 961, в Румунії – 68 993, в Норвегії – 3 496, в Болгарії – 977, 
в Китаї – 9 272, в Кореї – 691. Усього 1 099 465 осіб.

Війна завдала значних втрат Німеччині – понад 13 млн осіб вбитими, пораненими, 
полоненими й такими, що пропали безвісти.

Італія втратила лише загиблими 500 тис. осіб.
Японія – 2.5 млн осіб, понад 270 тис. осіб – жертви атомних бомбардувань міст 

Хіросіма і Нагасакі.

Эл Дейтон. Вторая мировая: ошибки, промахи, потери. – М., 2000. – С 350–368.

ДЖЕРЕЛО 2.  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПІДСУМКІВ І НАСЛІДКІВ  
ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВІЙН

Показник Перша світова війна Друга світова війна

Тривалість 4 роки 3,5 місяця 6 років

Кількість держав, що воювали 36 61

Населення держав, які 
воювали 1 млрд 1,7 млрд

Територія, охоплена воєнними 
діями майже 4 млн км2 понад 22 млн км2

Кількість мобілізованих до 
збройних сил 74 млн 110 млн

Загиблі та померлі від ран 13,6 млн 65–67 млн

Матеріальні витрати: у тому 
числі прямі воєнні витрати 

360 млрд дол.  
180,5 млрд дол.

4000 млрд дол.  
1384 млрд дол.

Кількість мобілізованих до 
збройних сил 74 млн 110 млн

Загиблі та померлі від ран 13,6 млн 65-67 млн

Вироблено: літаків 181,9 тис. 667 тис.

артилерійських гармат і 
мінометів 169,8 тис. 2529 тис.

Тема уроку:  Завершення Другої світової війни
 

Стікер 10.  Війна. Український рахунок
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ДЖЕРЕЛО 3.  СТОВПЧИКОВА ДІАГРАМА

ДЖЕРЕЛО 4.
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ДЖЕРЕЛО 5.  ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Результатом війни було знищення, демонтаж індустріальних господарств Німеч-

чини, Франції, Японії, багатьох менших індустріальних країн Європи. Частково було 
знищено господарство Англії. Крім прямих військових зруйнувань піддавалося зносу 
виробниче обладнання, машини і механізми, припинилося оновлення виробничих по-
тужностей, мав місце вивіз фабрично-заводського обладнання з переможених країн 
переможцями.

Єдина індустріальна країна, яка під час війни пережила справжнє економічне 
піднесення, були США. Більше того, у Сполучених Штатах було здійснено техноло-
гічний прорив, який забезпечив їм лідерство у наступні десятиліття. Після Другої 
світової війни розпочалося відродження ринкових господарств розвинутих європей-
ських країн шляхом їхньої американізації. Вона мала кілька важливих напрямків: 
американізація світової валютної системи; вивіз американських товарів, широко-
масштабне кредитування, державне і приватне; інвестування відбудовчих процесів; 
перебудова індуст ріальних структур, особливо в Німеччині і Японії під безпосереднім 
контролем США і, зрештою, розвиток світової торгівлі, де важливу роль у перші по-
воєнні роки відігравала також Англія.

Наслідком війни і важливим кроком на шляху до відновлення індустріального сві-
тового господарства стали міжнародні валютні угоди, підписані у червні 1944 року 
представниками 44 країн. Підписання цих угод відбулося на валютно-фінансовій 
конференції у Бреттон-Вудсі. Було вирішено створити Міжнародний валютний фонд 
(МВФ), вироблено основні правила міжнародних валютних відносин: долар США по-
ряд із золотом повинен був відігравать функцію резервної валюти, ціна золота – не-
змінна, курс валюти – твердий і контрольований. МВФ і створений тоді ж Міжнародний 
банк реконструкції і розвитку (МБРР) зобов'язувалися забезпечити виконання рішень 
конференції і виконувати роль міжнародного кредитного центру.


