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1. Листопадова революція 1918 р. Веймарська республіка. 

 

Пропоную переглянути відеосюжети за наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=meQrILGj2LA 

https://www.youtube.com/watch?v=j9eZ-USEibY 

https://www.youtube.com/watch?v=A0_MFUagpOQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qKlVNsBsQnE 

А також відеосюжети, посилання на які є по тексту лекції. 

 

 

У ряді революційних подій, що відбулися у Європі після Жовтневої революції в Росії, 

Листопадова буржуазно-демократична революція 1918 р. займає особливе місце. Німецька революція 

мала масовий, народний характер. У ній брали участь майже всі соціальні прошарки Німеччини. Це 

був потужний вибух народного обурення проти самої війни і тих реакційно-мілітаристських сил, які 

розв'язали і продовжували її до повної поразки німецької армії.  

У 1918 році в Німеччині створюються умови, що неминуче вели до революційного вибуху. 

Боротьба монополій за надприбутки, зростання експлуатації, авантюристична зовнішня політика – все 

вступало у відверті суперечності з інтересами німецького народу. Перша світова війна ще більше 

загострювала революційну кризу. 

Розвиток подій підштовхнула революція, яка спалахнула в жовтні 1917 року в Росії. Під її 

впливом у січні 1918 року, коли відбувалися переговори в Брест-Литовську, робітничий клас у Берліні, 

Мюнхені та інших містах провів демонстрації, страйки, під час яких уперше в Німеччині з’явилася 

Ради робітничих депутатів і революційні старости. 

Листопадова революція 1918 р. - революція в листопаді 1918 року в Німецькій імперії, 

однією з причин якої стало наростання соціальної напруги і важкість економічного життя. 

Революція призвела до встановлення в Німеччині режиму парламентської демократії, відомої 

як Веймарська республіка. 

Причини листопадової революції: 

- соціально-економічна; 

- відсутність дієвої влади; 

- національне приниження внаслідок поразки у війні. 

Почалась революція з повстання матросів у Вільгельмсгафені і Кілі, а за декілька днів охопили 

всю Німеччину.  

9 листопада 1918 року кайзер Вільгельм II під тиском начальника генштабу Ґренера, котрий 

вважав продовження воєнних дій безглуздим, був змушений відректися від престолу і втікати з країни. 

До влади прийшли представники соціал-демократичної партії (СДПН). 

Комуністи на чолі з Карлом Лібкнехтом та Розою Люксембурґ, котрі вимагали розгортання 

революції і проголошення в Німеччині радянської влади, підняли бунт в січні 1919 року проти соціал-

демократів. Виникла реальна загроза громадянської війни. Бунт зупинили загони фрайкора під 

керівництвом Густава Носке, Лібкнехт і Люксембург були вбиті без суду.  

В Баварії революція привела до виникнення незалежної Баварської (голова Курт Ейснер), а 

потім Баварської Радянської республіки (голова Ернст Толлер), яку теж розгромили армією і загонами 

фрайкора. 

Формально революція завершилась 11 серпня 1919 року проголошенням Веймарської 

республіки. 

Таким чином, 9 листопада 1918 ода в Берліні перемогла буржуазно-демократична революція,  

Установчі збори виробили конституцію, яка дістала назву «Веймарської», яка проіснувала 14 

років. Конституція перетворила Німеччину на буржуазну парламентську республіку з президентом на 

чолі. 

Радянська форма революційної влади встановилася в ході Листопадової революції 1918 р. під 

прямим впливом Жовтневої революції 1917 р. Корінна відмінність німецьких робітничих і солдатських 

Рад від російських Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів полягала в тому, що керовані 

соціал-демократами німецькі Ради не пішли на пряму конфронтацію з німецькою ліберальною 

буржуазією, яка брала участь у революції, і не ставили своїм завданням знищення капіталістичної 

системи. 

https://www.youtube.com/watch?v=meQrILGj2LA
https://www.youtube.com/watch?v=j9eZ-USEibY
https://www.youtube.com/watch?v=A0_MFUagpOQ
https://www.youtube.com/watch?v=qKlVNsBsQnE


Установчі збори відкрилися 6 лютого 1919 р. у Веймарі (Тюрінгія) і 11 серпня 1919 р. 

затвердили Конституцію Німецької імперії, яка і отримала назву Веймарської. 

Німеччина визнавалася федерацією вісімнадцяти земель. Кожна земля «повинна мати 

республіканську конституцію». Законодавчий орган - ландтаг - обирався на основі загального, рівного, 

прямого і таємного виборчого права. Уряд землі повинен був «користуватися довір'ям народного 

представництва» (ст. 17). 

Центральне місце в Конституції посідав рейхспрезидент (імперський президент). Він обирався 

«всім німецьким народом» терміном на сім років (статті 41, 43), допускалося переобрання на другий 

термін. 

Характер державного ладу, виняткові повноваження президента (ст. 48) дають можливість 

визначити встановлену Веймарською Конституцією форму правління як «президентсько-

парламентську республіку». 

Період від прийняття Конституції у 1919 р. до 1933 р. дістав назву Веймарської республіки.  

Після закінчення війни до влади в Німеччині прийшли соціал-демократи. Рейхспрезидентом 

Установчі збори у лютому 1919 р. обрали Ф. Еберта, рейхсканцлером став також соціал-демократ — 

Ф. Шейдеман. 

Ставши на чолі держави, соціал-демократи обіцяли німецькому народові процвітання, 

перешкоду реакції і класовий мир, але своїх обіцянок не виконали. 

Процвітання не відбулося. Основою Веймарської республіки став Версальський мирний 

договір 1919-го року, який відверто пограбував Німеччину. За цим договором Німеччина втратила 

Ельзас і Лотарингію, позбулася заморських колоній, була зобов'язана виплачувати величезні репарації, 

скоротити збройні сили до 100 тисяч чоловік тощо. Наслідком були безробіття, голод, злиденність. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rugjof6x_5A 

 

 У березні 1920 р. спалахнув Каппівський заколот. Його організаторами стали генерали фон 

Сект та Людендорф, адмірал Тірпіц, прусський сановник Вольфганг Капп. Заколотники захопили 

Берлін, організували виступи в Мюнхені, Кенігсберзі. Центральний уряд і Еберт покинули столицю. 

На перешкоді заколотникам став робітничий клас, який почав створювати загони Червоної армії (100 

тисяч чоловік). Заколот було придушено, і Еберт знову повернувся в Берлін.  

Період Веймарської республіки — це час загострення соціальних суперечностей, час 

напруженої класової боротьби. Буржуазія посилює утиски робітничого класу, котрий відповідає 

страйками, що інколи переростають у збройну боротьбу. У Саксонії і Тюрингії в 1923 р. були навіть 

створені робітничі уряди. Наляканий робітничими виступами, уряд Німеччини вводить у вересні 1923 

р. стан облоги. 

З 1924 р. в Німеччині починається тимчасова стабілізація капіталізму, часткове посилення його 

позицій. Однак стабілізація була недовгою. В 1929—1933 pp. Німеччину охопила світова економічна 

криза. 

Партії і політична боротьба в умовах Веймарської республіки. Запекла боротьба між 

політичними партіями і силами була характерною рисою Веймарської республіки. 

Напередодні, 8 листопада 1923 p., розпочався «пивний путч» — пряма спроба нацистів 

захопити державну владу. 9 листопада Гітлер у Мюнхені на чолі трьох тисяч штурмовиків намагався 

розпочати похід на Берлін. Але нацисти були зупинені і розігнані, а Гітлер був ув'язнений до фортеці 

на п'ять років, але через півроку звільнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOVpnY4gOEM 

 

Після невдалих спроб захопити владу силою обидві партії — комуністична і нацистська — 

змінюють свою тактику, розпочинаючи «боротьбу за рейхстаг». Вони намагаються розширити свою 

соціальну базу, посилити керівництво. У 1925 р. головою комуністичної партії Німеччини був обраний 

Е. Тельман. Гітлеру після звільнення з ув'язнення довелося поборотися за партію з Ремом і 

Штрассером. Остаточно переміг Гітлер. 

Невдовзі ситуація змінилася. На виборах у липні 1932 р. комуністи зібрали 3,5 мільйона голосів, 

а нацисти — 13,7 мільйона. У соціал-демократів було лише 9 мільйонів голосів. 

Наприкінці 1932 р. рейхсканцлер генерал Шлейхер і колишній рейхсканцлер фон Папен 

розпочали боротьбу за владу. Кожен з них намагався створити свій склад уряду, включивши до нього 

три-п'ять нацистів на чолі з Гітлером. Переміг фон Папен. Вранці 30 січня 1933 р. він передав 

президентові список нового уряду і рекомендував вручити Гітлеру повноваження його голови. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rugjof6x_5A
https://www.youtube.com/watch?v=bOVpnY4gOEM


Гінденбург погодився і 30 січня 1933 р. на підставі статті 48 Веймарської конституції призначив 

Адольфа Гітлера рейхсканцлером. Нацисти прийшли до влади. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPZcAYESPak 

 

 

2. Встановлення нацистської диктатури. 

Пропоную переглянути відеосюжет за наступним посиланням: 

        https://www.youtube.com/watch?v=AocjGa86Ous 

 

Економічна криза 1929 – 1933 рр. у Німеччині мала особливо гострий характер і спричинила 

глибокі соціально-політичні потрясіння. 

Причини встановлення фашистської диктатури: 

1. Економічна криза: 

- промислове виробництво скоротилося на 44% 

- кількість безробітних досягла 4,5 млн. чоловік 

- реальна заробітна плата знизилася на 25-40% 

- кілька тисяч дрібних підприємств розорилися. 

2. Зростали соціальні суперечності під час економічної кризи, а тому 

посилилися прагнення до сильної влади, здатної навести порядок в країні.  

3. Неспроможність правлячих кіл Німеччини керувати країною парламентськими методами. 

4. Слабкість Веймарської республіки. 

5. Відсутність єдності серед партій «веймарської коаліції». 

6. Більшість населення була не задоволена умовами Версальського миру і мала 

антиреспубліканські настрої. 

З цього негайно скористався А.Гітлер, закликавши до рішучих дій. 

В листопаді 1932р. відбулися вибори до рейхстагу. 

КПН (комуністична партія Німеччини ) дістала 6 млн. голосів, 

СДПН (соціал-демократична партія Німеччини) - 7,2 млн. голосів, 

НСДАП (Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини) - 11,7 млн. голосів. 

Склалася ситуація, коли дві великі ліві партії Німеччини, об’єднавшись, могли б протистояти 

нацистам, але глибокі розбіжності між ними не дозволили цього зробити. 

30 січня 1933 р. президент П.Гінденбург призначив Гітлера рейхсканцлером (керівником 

уряду). 

Трагедія Німеччини полягала в тому, що нацисти доступилися до влади в законний, 

конституційний спосіб. 

28 лютого 1933 р. вони підпалили рейхстаг, звинувативши в цьому КПН. Використавши 

провокацію, каральні органи нацистів почали масові арешти. КПН було офіційно заборонено. 

22 липня гітлерівці звинувативши СДПН «у зрадницьких діях проти Німеччини та її законного 

уряду», оголосили про розпуск партії. 

Було видано закон, що забороняв у Німеччині існування будь-яких політичних партій, окрім 

націонал-соціалістської. 

Веймарську конституцію було ліквідовано, Гітлерові надано необмежені повноваження. 

В серпні 1934 р. (після смерті президента Гінденбурга) Гітлеру було присвоєно довічні звання 

«фюрер» (вождь) та «рейхсканцлер». 

Отримавши владу фашисти почали запроваджувати «новий порядок». 

Знаряддям кривавого режиму стали створені ним спеціальні органи насильства і терору – 

державна таємна поліція (гестапо), штурмові загони (СА); охоронні загони (СС); служба безпеки (СД). 

Ставши диктатором, Гітлер оголосив III Рейх наступником Священної Римської імперії та 

Німецької імперії 1871-1918 pp.  

Нацистська ідеологія почала впроваджуватися в усі сфери державного, громадського, 

культурно-освітнього життя. Насамперед Гітлер заручився підтримкою генералів та офіцерів 

німецької армії, які схвалювали його наміри пошуку «життєвого простору» для німців. Радіо, преса, 

школа, церква, приватне життя – все контролювалося гестапо. Студенти і школярі змушені були 

вступати до молодіжної нацистської організації «Гітлерюгенд», яка виховувала молодих німців у дусі 

шовінізму, прищеплювала військову дисципліну та безмежну відданість фюрерові. По всій Німеччині 

https://www.youtube.com/watch?v=RPZcAYESPak
https://www.youtube.com/watch?v=AocjGa86Ous


палили «крамольні» книги. З картинних галерей забирали полотна «неарійців», розпочалося 

переслідування інтелігенції. Нацистський уряд позакривав більшість римсько-католицьких шкіл, учні 

ходили до державних шкіл, де виховувався дух «арійства» і панували людиноненависницькі ідеї. У 

1935 р. нацисти реорганізували протестантську церкву, примушуючи вірних проводити пронацистські 

церемонії під час релігійних служб.  

Гітлерівці почали переслідувати євреїв. У березні 1933 р. всіх євреїв звільнили з державних 

посад й університетських кафедр, а невдовзі їм було заборонено займатися юридичною та лікарською 

практикою. Нюрнберзькі закони 1935 р. не дозволяли німцям брати шлюб з «неарійцями». Тисячі 

євреїв залишили Німеччину й емігрували до інших країн. Під час жорстоких єврейських погромів 

загинуло багато невинних людей, було спалено сотні єврейських синагог та крамниць. Понад 20 тис. 

євреїв гестапівці кинули до концентраційних таборів.  

З Німеччини виїхали письменники, вчені: Альберт Ейнштейн, Генріх і Томас Манн, Ліон 

Фейхтвангер, Анна Зегерс, Epix-Марія Ремарк, Нільс Бор, Віллі Бредель, Йоганнес Бехер та інші 

представники творчої і наукової інтелігенції.  

Гітлерівці розробили й почали впроваджувати в життя свою економічну програму, 

проповідуючи серед населення необхідність важкої і довготривалої праці на користь держави. Гітлер 

обіцяв німцям економічне відродження й ліквідацію безробіття. 1935 р. у Німеччині була запроваджена 

загальна трудова повинність. Сотні тисяч людей будували автостради, аеродроми, мости, казарми, нові 

підприємства. Розпочалася тотальна мілітаризація економіки, вся промисловість працювала на 

підготовку Німеччини до війни. Концерн «Герман Герінг» став одним із наймогутніших у країні.  

 

 

3. Німеччина після Другої Світової війни. Утворення єдиної німецької 

держави. 

Пропоную переглянути відеосюжет за наступним посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ies65ywHsM 

А також відеосюжети, посилання на які є по тексту лекції. 

 

У Берліні 8 травня 1945 року було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. 

Розв’язана нею Друга світова війна завдала величезного лиха не тільки країнам Європи, а й самому 

німецькому народові, який втратив понад 13 мільйонів чоловік, зазнав голоду, руйнації, 

катастрофічного спаду виробництва. 

Наслідки Другої світової війни для Німеччини 

Людські 

втрати 

Безповоротні втрати - 7,836 млн  чол. (За іншими 

даними 11-13 млн.). 12 млн перебувало у полоні. 12 млн  стали 

біженцями. 

Матеріальні 

втрати 

Майже повне руйнування міст та інфраструктури 

країни, особливо східних районів. Також Німеччина 

сплачувала репарації переможцям у вигляді конфіскації 

станків, обладнання, цінних речей, товарних поставок і 

використання праці німців. Втрата сілезького промислового 

району. 

Втрати в ході бойових дій: Західна зона – 20%, Східна 

зона – 45%. 

Втрати в результаті репарацій: Західна зона – 12%, 

Східна зона – 25%. 

Територіальні 

зміни 

24% території на користь Польщі та СРСР. Розкол 

Німеччини на ФРН і НДР. Утворення Західного Берліну. 

Зміни в 

економіці 

Повне руйнування промислового і 

сільськогосподарського виробництва. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ies65ywHsM
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8


Соціальні 

зміни 

8 млн німців-біженців з Чехословаччини, Польщі та 

інших країн Східної Європи. 

Політичні 

зміни 

Встановлення окупаційного режиму (1945-1952). 

Розкол Німеччини на дві держави – ФРН (демократичний 

устрій) і НДР (тоталітарний режим). 

 

СРСР, США, Велика Британія та Франція в спеціальній декларації, підписаній у червні 1945 

року, проголосили, що вони перебирають собі всю повноту влади в Німеччині. Союзні держави 

поділили Німеччину на чотири зони окупації: радянську, американську, британську й французьку, а 

Берлін, що опинився в радянській зоні окупації, - на чотири сектори. 

Принципові основи союзницького контролю і міжнародного правового статусу переможеної 

Німеччини були закладені на Потсдамській (26 липни - 3 серпня 1945 р.) конференції у передмісті 

Берліна, керівників урядів СРСР, США та Англії (Франція згодом приєдналась до рішень 

конференції).В її роботі взяли участь Й. Сталін, Г. Трумен та У. Черчілль ( у ході конференції його 

замінив новий британській П’єр, лейборист Клемент Етилі).  

Союзники урочисто заявили, що їхня мета — "знищення німецького мілітаризму й нацизму і 

створення гарантії того, що Німеччина ніколи не буде спроможна порушити мир в усьому світі", що 

німецькому народові буде надана можливість "здійснити реконструкцію на демократичній і мирній 

основі".  

Так були закладені основи політики чотирьох "Д":  

 демократизації,  

 демілітаризації,  

 декартелізації,  

 денацифікації - викорінення фашизму в німецькому 

суспільстві, здійснення глибоких демократичнихперетворень.  

Водночас союзники домовилися про кордони майбутньої Німеччини — демократичної та 

миролюбної, з якою після реалізації наміченої програми передбачалося підписати мирний договір.  

У 1946—1948 рр. загострилися незгоди й суперництво між СРСР і західними державами з усіх 

проблем світового розвитку, зокрема і з німецького питання. Сторони взаємно звинувачували одна 

одну у відході від потсдамських рішень і у проведенні курсу, спрямованого на роз'єднання Німеччини. 

Зрештою, фактичний розкол країни став закономірним наслідком протистояння в Європі та світі двох 

могутніх блоків держав, очолюваних США і СРСР. 

Рік 1948-й для обох частин Німеччини — Західної і Східної — період державотворення, то був 

наслідком об'єктивної необхідності, зумовленої розколом. З 1 вересня 1948 р. у прирейнському місті 

Бонні засідала Парламентська Рада, яка творила конституцію майбутньої ФРН. 

8 травня 1949 р. Парламентська Рада ухвалила конституцію ФРН. 

ФРН — федерація десяти земель, які мають дуже широкі повноваження. Конституція 

Німецької Федеративної Республіки вступила в силу в травні 1949 року. За Конституцією, 

Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) оголошувалася парламентською республікою. Вищою 

законодавчою владою став бундестаг — двопалатний парламент.  

На відміну від Веймарської конституції, президент обирався загальним голосуванням, а на 

засіданні бундестагу і володів обмеженими повноваженнями. Глава уряду федеральний канцлер. Його 

кандидатура висувалася як лідера що перемогла на виборах партії і затверджувалася бундестагом. 

Конституційний суд міг скасувати будь-який закон, що суперечить конституції. Столицею ФРН став 

місто Бонн. 

«Економічне диво» та його причини 

Причини «німецького дива» — прискореного розвитку економіки ФРН : 

а) матеріальна допомога у розмірі 3,6 мільярдів доларів, отримана від США в рамках «плану 

Маршалла»; 

б) відсутність військових витрат і армії до середини 50-х років; 

в) велика кількість дешевої робочої сили. 

Особливо швидкими темпами розвивалися в ФРН машинобудування, електроенергетика, 

хімічна, сталеливарна промисловість. 

У зовнішній політиці ФРН схилялася на бік США ,і це зміцнювало її позиції на міжнародній 

арені. У 1951 році на території ФРН був скасований окупаційний режим. У 1955 році ФРН вступила 

до НАТО, а в 1957 році — в ЄЕС. Підійшла до кінця історична ворожнеча Франції та Німеччини. ФРН 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%A0%D0%9D


відмовлялася визнавати НДР і закликала бойкотувати її всім міжнародним співтовариством. У 1956 

році діяльність Німецької Комуністичної партії була заборонена. 

7 жовтня 1949 року в радянській зоні окупації була створена Німецька Демократична 

Республіка. Східний Берлін був столицею НДР. 

На відміну від ФРН, НДР стала унітарною державою. СЄПН стала правлячою партією, яка 

відразу почала будувати соціалізм. Рішення про це було прийнято Соціалістичною єдиною партією 

Німеччини (СЄПН) у липні 1952 р. 

НДР, як промислово розвинута держава, не потребувала індустріалізації. Зусилля були 

направлені на створення в НДР власної металургійної і паливно-енергетичної 

бази. Джерелом капіталовкладень стала економія заробітної плати робітників і надзвичайні податки 

на селян і підприємців. Все це призвело до падіння життєвого рівня населення порівняно з довоєнним 

часом. 

28 травня 1953 р. уряд НДР прийняв вкрай непопулярне рішення про підвищення норм 

виробітку на 10%. 

17 червня в східному Берліні відбулось повстання робітників. Першими піднялись берлінські 

будівельники, які працювали на Сталін-алеї. Вони вимагали свободу страйків, виведення радянських 

військ з Німеччини, відновлення німецької єдності. Демонстранти штурмом оволоділи міською 

ратушею. Були звільнені політв'язні. Виступи поширились на всю країну. Почалось руйнування 

прикордонних споруд на кордоні з ФРН. 

 Москва ввела надзвичайний стан і виступ придушили. 

У ніч з 12 на 13 серпня 1961р. навколо Західного Берліну був споруджений мур довжиною 46 

км і висотою 4 м. ''Берлінський мур'' складався з двох мурів, між якими пролягла прикордонна смуга 

від 150 до 8 м завширшки.  

Так з'явився символ ''холодної війни'', розколу Німеччини і Європи. 

У 60-ті роки економічний розвиток НДР прискорився. Значною мірою це пояснюється 

проведенням економічних реформ 1963 р. 

На міжнародній арені НДР знаходилась у відносній ізоляції: вона мала дипломатичні відносини 

лише з соціалістичними країнами. 

''Нова східна політика'', започаткована канцлером ФРН В.Брандтом, викликала серйозні 

розходження в керівництві НДР. Одні вважали, що нормалізація відносин з ФРН дасть можливість 

закріпити існування НДР і допоможе вийти з міжнародної ізоляції. Об'єднання Німеччини вони 

вважали справою далекого майбутнього і відносини з ФРН потрібно будувати як і з будь-якою іншою 

державою. Інші вважали, що визнати ФРН можна лише при умові її виходу з НАТО. 

Зміни в країнах Східної Європи у 80-х роках дали новий поштовх до втечі у ФРН. Громадяни 

НДР використовували для цього відкритість кордону між Угорщиною й Австрією. Перебудова в 

СРСР викликала в керівництва НДР майже відкрите невдоволення: воно прагнуло зробити все, аби 

зменшити її вплив. Але серед широкого загалу населення вона викликала підтримку. Приїзд М. 

Горбачова у жовтні 1989 р. на святкування 40-річчя НДР вилився в масовий рух за оновлення. 

Придушити ці виступи силою було вже неможливо. 

4 листопада 1989 р. у Берліні відбулась 500-тисячна демонстрація.  

7 листопада у відставку пішов уряд, а 8 листопада керівництво партії на чолі з Е.Кренцем.  

9 листопада зруйновано Берлінський мур.  

https://www.youtube.com/watch?v=dQP6EiajCZY 

https://www.youtube.com/watch?v=FZukRVg5m10 
У березні 1990 р. в країні відбулися перші вільні вибори. НДР отримала шанс розвиватись по 

демократичному шляху. 

 

 

Для закріплення інформації з теми: «Державо і право Німеччини» пропоную 

переглянути відео-сюжети за наступними посиланнями 

https://www.youtube.com/watch?v=_kUjLpnxsNw 

https://www.youtube.com/watch?v=2cp-9QfVD9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQP6EiajCZY
https://www.youtube.com/watch?v=FZukRVg5m10
https://www.youtube.com/watch?v=_kUjLpnxsNw
https://www.youtube.com/watch?v=2cp-9QfVD9c

