
 Друга світова війна стала наслідком протиріч, викликаних:

● недосконалістю Версальсько-Вашингтонської системи, що поставила
у принизливе становище Німеччину, Японію та Італію;

● світовою економічною кризою і пов’язаною із цим боротьбою за пе-
реділ сфер впливу;

●  політикою потурання агресорам з боку урядів Великої Британії і
Франції, і їхніми спробами підштовхнути Гітлера до нападу на
Радянський Союз.

1. Намагаючись якомога довше відтягнути початок війни, Сталін і військове
командування СРСР припустилися ряду серйозних прора- хунків щодо
визначення термінів нападу, напрямів основних ударів і методів здійснення
бойових операцій німцями у перші тижні війни.

2. Створення антигітлерівської коаліції у складі СРСР, Великої Британії та
СІНА відповідало інтересам всі трьох держав. Проте допомога союзників у цілому
виявилася незначною, відносно потреб СРСР у ході війни. Другий фронт у Європі
було відкрито не раніше, ніж стало повністю очевидним, що СРСР і сам здатний
впоратися з агресором.

3. «Новий порядок», запроваджений гітлерівцями в 12 окупованих країнах
Європи, передбачав фізичне винищення мільйонів людей за расовою і
національною ознакою. У першу чергу це стосувалося східних слов’ян і євреїв.

4. Значний внесок у остаточну перемогу над ворогом зробили радянські
партизани і бійці Руху Опору на окупованих територіях країн Європи, які
відволікали від фронту до 10 % збройних сил Німеччини та дезорганізовували їй
тил.

5. Ще одним джерелом перемоги радянського народу стала самовіддана
праця людей в тилу, а також добровільні пожертви населення для потреб армії.
Фонд оборони СРСР за роки війни отримав від населення 94,5 млрд карбованців, значну
кількість дорогоцінних металів та сільськогосподарських продуктів, на загальну суму 118
млрд карбованців. Ця сума на 9,6 млрд перевищила всі державні витрати на військові
потреби у 1942 р. Такої величезної матеріальної підтримки з боку народу ніколи не мала
жодна інша армія в світі.

6. Друга світова війна була найбільшим військовим конфліктом в історії людства, що
коштувала учасникам значних людських втрат. Особливо великими виявилися втрати
Радянського Союзу - вони становлять 26,6 млн осіб. Німеччина втратила 3 млн 250 тис.
військових і З млн 810 тис. цивільного населення. Велика Британія, відповідно, 452 тис. і 60
тис., Сполучені Штати - 295 тис. військових.

7.  Друга світова війна призвела до зміни статусу жінки в суспільстві.


