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ДЖЕРЕЛО 1.  ПОТСДАМСЬКА (БЕРЛІНСЬКА) КОНФЕРЕНЦІЯ ТА ЇЇ РІШЕННЯ. 
 Німецьке питання:

Узгоджені і схвалені загальні принципи окупаційної політики: денацифікація, де-
мілітаризація, демократизація і декартелізація.

Створення Міжнародного трибуналу для покарання головних воєнних злочинців.
Радянському Союзу передавалися території колишньої Східної Пруссії з містом Ке-

нігсбергом.
 
 Польське питання:

Кордони Польщі встановлювалися згідно з домовленостями на Ялтинській конфе-
ренції.

 
 Японське питання:

Підтверджувалися умови вступу СРСР у війну з Японією.
 
 Питання мирних договорів з союзниками Німеччини:

Створення постійного органу – Ради міністрів закордонних справ (США, СРСР, Ве-
ликобританії, Франції, Китаю) для узгодження питань, які мають спільний інтерес. 
РМЗС у першу чергу мала підготувати проекти мирних договорів з Італією, Болгарією, 
Румунією, Угорщиною і Фінляндією.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/Ejiu9U. 

ДЖЕРЕЛО 2. 
До початку роботи конференції відносини між союзниками ускладнилися, в зв’яз-

ку зі заходами СРСР, спрямованими на перетворення східноєвропейських країн на 
своїх сателітів. Напередодні конференції США здійснили випробування атомної бомби 
і намагалися проводити політику тиску щодо СРСР. Центральним питанням на Потс-
дамській конференції було обговорення подальшої долі Німеччини. Після напружених 
переговорів союзники прийняли рішення розглядати Німеччину як єдину державу, 
провести роззброєння і демократизацію країни. З цією метою передбачалося лікві-
дувати німецькі монополістичні об’єднання, знищити військовий потенціал Німеччи-
ни, ліквідувати націонал-соціалістську партію і всі її установи, повністю викоренити 
нацистську ідеологію, покарати військових злочинців. Для тимчасового управління 
країною створювалася Контрольна рада у складі головнокомандуючих окупаційними 
військами союзників. При розгляді питання про репарації делегація СРСР виторгувала 
собі право брати репарації шляхом демонтажу заводів і фабрик не тільки в радянській 
зоні окупації, ай в окупаційних зонах союзників. Розмір репарацій на користь СРСР 
становив 25% загальної суми. Вирішено було поділити порівну між союзниками уцілі-
лий флот Німеччини. 

При вирішенні територіальних претензій Радянського Союзу західні союзники по-
годилися на передачу СРСР міста Кенігсберг з прилеглою до нього частиною Східної 
Пруссії. Західний кордон Польщі встановлювався по річках Одер і Нейсе. Німецьке 
населення з територій, переданих СРСР і Польщі, а також з Чехословаччини та бал-
канських країн мало бути переселене до Німеччини. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/deo8ei. 

Тема уроку:  Завершення Другої світової війни
 

Стікер 8.  Потсдамська конференція


