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У статті розглядається політика європейських країн на передодні Другої світової війни. Вже у 30-х рр. ХХ ст. 

формуються дві потужні коаліції, які прагнули поштрити сво владу на інші країни світу. Ведення мирних 

договорів не дало бажаних результатів. Політика «умиротворення» агресора лише пришвидшила початок 

війни, яка забрала життя мільйонів людей. Досить велике значення у міжнародних відносинах того часу мало 

підписання пакту Молотова-Ріббентропа та секретного протоколу до нього, в якому відбувався поділ сфер 

впливу між гітлерівською Німеччиною та СРСР. 
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Постановка проблеми. Зараз постає необ-

хідність вивчення даної теми, адже з розвит-

ком технологій та детальним дослідженням те-

ми, між дослідниками склалася неоднозначна 

думка щодо ведення міжнародних відносин у 

30-х рр. ХХ ст. та підписання пакту Молотова-

Ріббентропа, тому дане дослідження дає 

можливість сформувати власну оцінку щодо  

міжнародної ситуації в тогочасній Європі. 

Загалом, серед істориків і досі немає єдиної 

думки щодо підписання пакту про ненапад 

між Радянським Союзом та Німеччиною. 

Участь у конференціях, дискусіях, історичних 

дослідженнях так і не дало змогу вирішити це 

питання остаточно. 

Мета статті: охарактеризувати загострення 

міжнародних відносин між провідними країна-

ми світу; охарактеризувати напрямки експансі-

оністської зовнішньої політики Німеччини; 

з’ясувати передумови та причини підписання 

пакту Молотова-Ріббентропа та секретного 

протоколу до нього. 

Основні результати дослідження. Напри-

кінці 30-х рр. відбулося загострення політич-

них відносин країн Європи, що характеризу-

валося наявністю двох потужних політичних 

сил. На Сході це був Радянський Союз. А на 

Заході була Німеччина, яка очолила ряд 

держав у  так званому союзі, до якого входили:  

Японія, Італія, Угорщина, Іспанія. Напружені 

відносини між Радянським Союзом та  

 

фашистською Німеччиною, були на перший 

погляд нездоланними. 

Англія і Франція, проводили політику 

«умиротворення», тобто потурали актам 

агресії гітлерівської Німеччини. А це в свою 

чергу призвело до того, що у березні 1936 р. 

Німеччина окупувала демілітаризовану Рейн-

ську зону, таким чином порушивши умови 

Версальського договору. Після ремілітаризації 

Рейнської зони, Адольф Гітлер вводить свої 

війська у Австрію. 13 березня 1938 р. було 

здійснено аншлюс Австрії. Таким чином гітле-

рівській Німеччині вдалося приєднати до своїх 

територій австрійські землі.  

Наступною жертвою Німеччини стала Че-

хословацька Республіка (ЧСР). Гітлер поста-

вив перед Англією та Францією категоричну 

вимогу передати Німеччині Судетську область. 

30 вересня 1938 р. в Мюнхені відбулася кон-

ференція, яка повинна була вирішити долю 

Чехословаччини. Учасники Мюнхенського 

зговору розчленували ЧСР, передавши її 

важливі райони Німеччині. 

Протягом квітня-червня 1939 р. було роз-

роблено План «Вайс», який передбачав вести 

стрімкий наступ проти Польщі. І в результаті 

здійснення даного плану польські землі 

повинні були відійти під владу гітлерівської 

Німеччини. 

З березня 1939 р. Радянський Союз вів перего-

вори з представниками Великої Британії та Фран-
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ції. Метою даних переговорів було  питання 

про створення системи колективної безпеки 

проти політики та дій країни-агресора. Але 

дані переговори виявилися безрезультатними. 

Варто зазначити, що радянська влада вела 

переговори не лише з Англією та Францією, а й 

з Німеччиною. У березні 1939 р. німецька преса 

раптово припиняє публікацію антирадянських 

статей. А вже 17 квітня 1939 р. радянський 

посол у Німеччині А. Ф. Меркалов під час зус-

трічі з німецьким держсекретарем Е. Вайцзе-

кером заявив, що СРСР не скористався з непо-

розумінь Німеччини з західними демократіями 

і що немає ніяких причин для того, щоб радян-

сько-німецькі зближення не кра-щали [1, 214]. 

В травні 1939 р. наркома закордонних справ 

М. Литвинова, який виступав проти ведення 

будь-яких дипломатичних відносин з третім 

Рейхом, несподівано було замінено на В. 

Молотова, що мав на меті проводити політику 

в бік зближення Радянського Союзу з 

фашистською Німеччиною.  

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 3 

травня про призначення Молотова наркомом 

закордонних справ одразу було опубліковано в 

усіх газетах. Так, як Литвинов вів довготривалі 

переговори з англійськими дипломатами щодо 

співпраці Радянського Союзу та Англії у спі-

льній боротьбі проти фашистської Німеччини, 

така несподівана зміна викликала досить вели-

ке здивування. Згодом Кривицький скаже: 

«Якщо в Кремлі й був хтось, чий настрій 

можна було назвати про-німецьким, то такою 

людиною був Молотов».  

У радянсько-німецькому зближені були 

зацікавлені обидві сторони. Адже союз з 

Гітлером обіцяв досить масштабні плани щодо 

перерозподілу світу. Якого, зрозуміло, не 

можливо було чекати від Західних країн. 

Так, 20 травня 1939 р. в Москві, німецький 

посол фон дер Шуленбург був прийнятий 

Молотовим і розмовляв з ним про можливість 

приїзду в радянську столицю доктора Шнурре. 

Молотов відповів йому, що для відновлення 

економічних переговорів треба насамперед 

надати їм політичну основу.  

Головною метою переговорів Німеччини та 

СРСР  було перш за все  підписання договору 

про ненапад, яке  в однаковій мірі прагнули 

обидві сторони. 

Той факт, що в травні 1939 р. вже деякі 

дипломати Заходу, зокрема  й сам посол Фран-

ції Кулондер, отримали звістку про можли-

вість підписання договору про ненапад між 

Німеччиною та Радянським Союзом, саме по 

собі не було реальною ознакою встановлення 

дружніх відносин між країнами. Дипломати 

припускали, що навіть обговорення та й підпи-

сання подібного договору лише підкреслювало 

наявність недовіри та складних відносин між 

СРСР та Німеччиною. 

У завершальній фазі переговорів радянське 

керівництво висунуло свої вимоги щодо виз-

нання інтересів СРСР на Балтиці та у Півден-

но-Східній Європі. Підписання самого догово-

ру повинне було відбутися 26 і 27 серпня. 

Однак, 20 серпня Гітлер надіслав Сталіну тер-

мінову  телеграму, в якій вітав факт укладання 

радянсько-німецької торгівельної угоди від 19 

серпня 1939 р. та висловлював сподівання на 

підписання з СРСР пакту про ненапад і додат-

кових протоколів. «Я приймаю, – зазначалося 

в посиланні, – пропонований головою Ради на-

родних комісарів і народним комісаром СРСР 

паном Молотовим проект плану про нена-

пад… Додатковий протокол, який бажає уряд 

СРСР, на моє переконання, може бути по суті 

з’ясовано в короткий термін, якщо відповіда-

льному державному діячеві Німеччини буде 

надано можливість вести про це переговори в 

Москві особисто» [2, 50]. 

Також, Гітлер просив перенести дату візиту 

німецького міністра з 26 на 22 чи 23 серпня, 

пояснюючи це напруженими відносинами 

Німеччини та Польщі. Обдумуючи над даним 

питанням  21 серпня Сталін надсилає телегра-

му Гітлеру, в якій дає свою згоду на 23 серпня. 

Довіреною особою яка представляла інтере-

си Гітлера в Москві був Ріббентроп. Він був 

наділений повноваженнями для підписання 

договору між Німеччиною та СРСР, даний 

договір набував чинності одразу з моменту 

його підписання. 

У ночі 23 серпня  1939 р. в результаті 24-

годинних переговорів Молотова і Ріббентропа 

був підписаний пакт про ненапад між СРСР і 

Німеччиною. Документ складався з 2 частин. 

Першою з них був договір про ненапад, 

оприлюднений 24 серпня. В ньому заявлялося, 

що обидві країни хочуть зміцнити свої дружні 

стосунки підписаним договором. До пакту 

додавався Таємний протокол, за яким 

відбувалося розмежування сфер впливу [3, 50]. 



Альманах науки 

 

18 

До пакту додавався секретний протокол 

(Додаток 2), що складався з чотирьох основ-

них статей, в яких детально було досліджено 

наступні питання:  

1. У випадку територіально-політичної 

перебудови областей, які входять до складу 

Прибалтійських держав (Фінляндія, Естонія, 

Латвія, Литва), північний кордон Литви одно-

часно є кордоном сфер інтересів Німеччини і 

СРСР. При цьому інтереси Литви по відно-

шенню до Віленської області визнаються 

обома сторонами. 

2. У випадку територіально-політичної пере-

будови областей, які входять до складу Поль-

ської держави, границя сфер інтересів Німеч-

чини і СРСР буде приблизно проходити по 

лінії річок Нарев, Вісла і Сан. Питання, чи є в 

обопільних інтересах бажаним збереження неза-

лежної Польської держави і якими будуть кордони 

цієї держави, може бути виключно з’ясоване лише 

протягом подальшого політичного розвитку. 

У всякому разі, обидва уряди 

вирішуватимуть це питання в порядку 

дружньої обопільної згоди.                                                                                       

3. Стосовно південного сходу Європи з 

радянської сторони підкреслюється інтерес 

СРСР до Бессарабії. З німецької сторони заяв-

ляється про її повну політичну незацікавле-

ність у цих областях. 

4. Цей протокол буде зберігатися обома 

сторонами в суворій таємниці [6, 217]. 

Пакт Молотова-Ріббентропа було ратифіко-

вано 31 серпня 1939 р. одночасно Верховною 

Радою СРСР і рейхстагом Німеччини. Секрет-

ний протокол дав можливість Сталіну роз-

ширити кордони Радянського Союзу майже до 

кордонів Російської імперії у 1913 р. У свою 

чергу це дало Німеччині забезпечити поставки 

з Радянського союзу воєнно-стратегічних 

матеріалів і продовольства. 

Висновки. Міжнародні відносини напри-

кінці 30-х рр. перебували у досить складному 

становищі. А політика «умиротворення» агре-

сора лише пришвидшила початок Другої сві-

тової війни. Внаслідок тривалих переговорів 

Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною та 

секретний протокол до нього було підписано 

23 серпня 1939 р. За цим протоколом весь світ 

був поділений між двома диктаторськими 

державами – Німеччиною та СРСР. Договір 

задовольняв як Сталіна, так і Гітлера. Адже 

кожен з них хотів перерозподілу світу. Сам 

пакт було опубліковано відразу після його 

підписання, а от додатковий протокол до нього 

тривалий час залишався таємницею. 
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ОБОСТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЕВРОПЕ В 30-х гг. ХХ в. 

В статье рассматривается политика европейских стран в преддверии Второй мировой войны. Уже в 30-х гг. 

ХХ в. формируются две мощные коалиции, которые стремились поштриты своей власти на другие страны 

мира. Ведение мирных договоров не дало желаемых результатов. Политика «умиротворения» агрессора 

только ускорила начало войны, унесшей жизни миллионов людей. Достаточно большое значение в 

международных отношениях того времени имело подписание пакта Молотова-Риббентропа и секретного 

протокола к нему, в котором происходило разделение сфер влияния между гитлеровской Германией и СССР. 

 

EХACERBATION OF INTERNATIONAL RELATIONS IN EUROPE IN THE 30'S OF THE TWENTIETH 

CENTURY 

The article considers the policy of European countries on the eve of World War II. Already in the 30's of the twentieth 

century. two powerful coalitions were formed, which sought to extend their power to other countries. The conduct of 

peace treaties did not yield the desired results. The policy of "pacifying" the aggressor only hastened the beginning of 

the war, which took the lives of millions of people. The signing of the Molotov-Ribbentrop Pact and its secret protocol, 

which divided spheres of influence between Hitler's Germany and the USSR, were of great importance in international 

relations at the time. 

 


