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ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ 
(міжнародні відносини  
та зовнішня політика  
у 1919-1955 рр.) 

1919 р., 18 січня – 1920 р,. 21 січня.  – Паризька мирна конференція. 
1919 р., 28 липня. – Підписано Версальський договір з Німеччиною. 

10 вересня. – Сен-Жерменський мирний договір з Австрією.  
27 листопада. – Договір Нейіський з Болгарією. 

1920 р., 4 червня. – Тріанонський мирний договір з Угорщиною. 
10 серпня. – Севрський мирний договір з Туреччиною. 

1921 р., 12 листопада – 1922 р., 6 лютого. – Вашингтонська 
конференція. 

1921 р., 13 грудня. – У рамках Вашингтонської конференції підписано 
Договір чотирьох держав (США, Великобританії, Франції та 
Японії). 

1922 р., 6 лютого. – У рамках Вашингтонської конференції підписано 
Договір п’яти держав (США, Великобританії, Франції, Японії 
та Італії). 
10 квітня – 19 травня. – Генуезька конференція. 
16 квітня. – РРФСР і Німеччина уклали в Рапалло договір. 

1923 р., січень. – Франція та Бельгія окупували Рурську область 
Німеччини. 

1924 р., серпень. – Лондонська конференція схвалила план Дауеса. 
1925 р., 5-16 жовтня. – Локарнська конференція. 
1926 р., 24 квітня. – СРСР та Німеччина уклали договір про 

нейтралітет і ненапад. 
1928 р., 27 серпня. – У Парижі підписано багатосторонній договір, що 

забороняв війну як знаряддя національної політики (пакт 
Бріана – Келлога, названий за прізвищами його ініціаторів – 
міністра іноземних справ Франції Бріана й Держсекретаря 
США Келлога). 

1929 р. – А. Бріан запропонував план федеративного об’єднання 
європейських держав (план пан-Європи). 

1930 р. – Проект Курциуса (міністр іноземних справ Німеччини) й 
Шобера (міністр іноземних справ Австрії) про укладення між 
двома країнами митного союзу. 

1931 р. – Агресія Японії в Північно-Східному Китаї (Маньчжурії). 
1932 р. – Проголошено “незалежну державу” Маньчжоу-Го. 
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Червень-липень. – На Лозаннській конференції Німеччину 
звільнено від репараційних платежів. 

1933 р., березень. – Японія вийшла з Ліги Націй. 
Жовтень. – Представників Німеччини відізвано з конференції 
по роззброєнню. Німеччина оголошує про вихід з Ліги Націй. 

1935 р. – Німеччина в односторонньому порядку ввела загальну 
військову повинність. 
Травень. – Франція та СРСР, Чехословаччина та СРСР 
підписали договори про взаємну допомогу у випадку агресії. 
Червень. – Англійсько-Німецька морська угода. 

1935-1936 рр. – Агресія Італії проти Ефіопії. 
1936 р. – Німеччина ввела війська до Рейнської демілітаризованої зони. 

Жовтень. – Підписано німецько-італійську угоду про спільні 
дії з основних питань міжнародної політики. Виникла “вісь” 
Берлін – Рим. 
Листопад. – Німеччина і Японія підписали 
Антикомінтернівський пакт.  

1936-1939 рр. – Італійсько-німецьке втручання у громадянську війну 
в Іспанії. 

1937 р. – Японія вторглася до Центрального Китаю. Італія 
приєдналася до Антикомінтернівського пакту. 

1938 р., березень. – Аншлюс Австрії. 
30 вересня. – Підписано Мюнхенський договір. Гітлер, 
Муссоліні, Чемберлен і Даладьє передали Судетську область 
Чехословаччини Німеччині. 

1939 р., березень. – Чехословаччина припинила своє існування. 
23 серпня. – Молотов і Ріббентроп підписали Договір про 
ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною. 
28 вересня. – СРСР і Німеччина уклали Договір про дружбу та 
кордони. 

1939 р. – Напад фашистської Німеччини на Польщу. Початок другої 
світової війни (1.09). Англія та Франція оголосили війну 
Німеччині, почалася “дивна війна” (3.09). 

1940р. – Німеччина захопила Данію (квітень) і Норвегію (квітень-
червень). Німецькі війська вторглися у Бельгію, Голландію та 
Люксембург (10.05). Капітулювала Франція (22.06). 

1941 р. – Московська конференція представників СРСР, 
Великобританії та США (29.09 – 1.10). Німеччина напала на 
СРСР (22.06). Японська авіація бомбардувала Перл-Харбор 
(7.12). 

1942 р. – 26 держав підписали Декларацію Організації Об’єднаних 



49 

Націй (1.01). Сталінградська битва (17.07.1942 – 02.02.1943).   
Перемога англо-американських військ в Ель-Аламейн 
(жовтень-листопад). 

1943 р. – Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США і 
Великобританії (28.11 – 1.12). 

1944 р. – Відкрито другий фронт в Європі (6.06). 
1945 р. – Кримська конференція “великої трійки” (4-11 лютого). 

Підписано Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини 
(8.05). Підписано Акт про капітуляцію Японії (2.09). США 
скинули атомні бомби на Хіросіму (6.08) і Нагасакі (9.08). 

1946 р., 5 березня. – У. Черчілль проголосив промову в м. Фултон 
(США), яка стала маніфестом “холодної війни”. 

1947 р., лютий. – На Паризькій конференції підписано мирні 
договори з союзниками Німеччини в Європі – Болгарією, 
Угорщиною, Італією, Румунією й Фінляндією. 

1947 р., 5 червня. – Обнародувано “план Маршалла”. 
Листопад. – Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 
про створення на території Палестини двох держав – арабської 
та єврейської. 

1948 р. – 1-ша арабо-ізраїльська війна. Ізраїль захопив більшу частину 
арабської Палестини, у тому числі Новий Єрусалим. 

1949 р., 4 квітня. У Вашингтоні відбулася церемонія підписання 
Атлантичного пакту, виникла організація 
Північноатлантичного договору (НАТО). 

1950-1953 рр. – Війна в Кореї. 
1951 р., 7 вересня. – На конференції в Сан-Франциско підписано 

мирний договір з Японією. 
Вересень. – Укладено Тихоокеанський пакт безпеки (АНЗЮС), 
який об’єднав США, Австралію та Нову Зеландію. 

1954 р., 20 липня. – У Женеві укладено угоди між Демократичною 
Республікою В’єтнам (ДРВ), з одного боку, та Південним 
В’єтнамом і Францією – з іншого. 
Вересень. – Створено Організацію договору Південно-Східної 
Азії (СЕАТО). 

1955 р., квітень. – У Бандунгу (Індонезія) працювала конференція 
колишніх колоніальних народів. Ініціаторами скликання 
виступили Індія, Пакистан, Цейлон, Бірма та Індонезія. 


