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3. 

Назва 
конференції 

Дата 
проведення Учасники Мета та результати 

конференції 
Конференція 
представників 
СРСР, США та 
Англії з питань 

взаємних воєнних 
постачань         

(м. Москва) 

29 вересня – 
1 жовтня 

1941р. 

СРСР, 
США, 
Велика 
Британія 

Взаємна воєнно-економічна 
допомога. Домовленість з 
питань про військове 
постачання, яка була 
зафіксована у протоколі 
конференції. 

Вашингтонська 
конференція 

 
 
 

Декларація 
Об’єднаних 
Націй (м. 

Вашингтон) 

22 грудня 
1941р. –       
14 січня 
1942р. 

 
1 січня 
1942р. 

 
 
 
 
 

26 країн 

 
 
 
 
 

Підписана Декларація 
Об’єднаних Націй. 

Проголошувалось, що 
перемога над фашизмом 
необхідна для захисту 
життя, свободи та 

незалежності народів. 
Тегеранська 
конференція 
голів урядів 
трьох країн. 

28 листопада 
– 1 грудня 

1943р. 

США, 
СРСР, 
Велика 
Британія 

Розглянуто найважливіші 
питання війни та повоєнного 
устрою. Особлива увага 
приділена відкриттю 
другого фронту. 

Підіймалися німецьке та 
польське питання. Прийнята 
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«Декларація про Іран» 
(повна незалежність, 

суверенітет і територіальна 
цілісність країни).  

Конференція в 
Думбартон-Оксі 
(м. Вашингтон) 

21 серпня – 
28 вересня 

1944р. 

США, 
Велика 
Британія, 
СРСР, 
Китай. 

Підготувала пропозиції про 
створення міжнародної 
організації із збереження 
миру та безпеки, проект 

Уставу та інші матеріали (у 
подальшому організація 
отримала назву - ООН). 

Кримська 
(Ялтинська) 
конференція 
голів урядів 
трьох держав  

4-12 лютого 
1945р. 

СРСР, 
США, 
Велика 
Британія 

Детально розглянуто 
ситуацію на фронтах, 
з’ясовано перспективи 
воєнних дій проти 

Німеччини. 
Затверджено проекти 
узгоджень «про зони 

окупації Німеччини та про 
управління Великим 
Берліном», «Про 

контрольний механізм у 
Німеччині». Франція на 
рівних правах була 

допущена до складу великих 
союзних держав. Прийнято 
порядок умов капітуляції 
Німеччини. Розглянуто 

польський та югославський 
питання. Визначено термін 
вступу СРСР у війну з 
Японією. Прийнята 

«Декларація про звільнену 
Європу». 

Конференція 
Об’єднаних націй 
в Сан-Франциско 

25 квітня – 
26 червня 

1945р. 

США, 
Велика 
Британія, 
СРСР, 
Китай, 
Україна, 
Білорусь 

(всього – 50 
країн - 

засновників)

Прийняття Статуту 
Організації Об’єднаних 

Націй. 
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Потсдамська 
конференція 
голів урядів 
трьох держав 

17 липня –     
2 серпня 
1945р. 

СРСР, 
США, 
Велика 
Британія 

З’ясована сумісна політика 
учасників антигітлерівської 
коаліції щодо німецького 
питання. Встановлено 

польсько-німецький кордон 
по річці Одер. Підписано 
спеціальне узгодження про 
репарації. Дипломатична 

боротьба навколо 
майбутнього державного 

устрою Німеччини. 
Потсдамська Декларація 26 
липня 1945р. (від імені 

урядів США, 
Великобританії, Китаю) про 

капітуляцію Японії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


