
ЛЕНД-ЛІЗ ЯК ФАКТОР ПЕРЕМОГИ АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ 
КОАЛІЦІЇ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Авторка: 
Ворон Анастасія Миколаївна

Наукові керівники:
Ковальков Олександр Леонідович
Якимчук Олександр Наумович

Відділення: Історія
Секція: Всесвітня історія

Кропивницький – 2020 

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
 всебічне вивчення програми ленд-лізу, всіх її основних аспектів 

та  реалізації в роки Другої світової війни,
 визначення оцінки ленд-лізу західними, радянськими, 

російськими та сучасними українськими науковцями, 
його ролі і значення для загальної перемоги союзників 
по Антигітлерівській коаліції та для СРСР зокрема. 

ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ: 
період Другої світової війни з березня 1941 р. до вересня 1945 р.

ГЕОГРАФІЧНІ МЕЖІ: 
усі країни Антигітлерівської коаліції –

учасники програми ленд-лізу: Північна Америка, 
більша частина Європи, Азія, Австралія



НАУКОВА НОВИЗНА:

 постановка і розв’язання важливої наукової
проблеми, яка тривалий час була надзвичайно
заіделогізованою і заполітизованою;

 на основі широкого кола джерел та наукової
літератури здійснена спроба всебічного вивчення
ленд-лізу та його ролі у перемозі Антигітлерівської
коаліції в Другій світовій війні.



Е. Стеттиніус

Едвард Стеттиніус – головний американський координатор 
програми ленд-лізу

«Ленд-ліз – зброя перемоги»

Р. Джонс «Дороги до Росії. Воєнні 
поставки США до СРСР у Другій 
світовій війні. 1941 – 1945»



ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
 Окремі документи з сайту Бібліотеки Конгресу США (Library of Congress). 
 Офіційні опубліковані документи («Листування Голови Ради Міністрів СРСР з 

президентами США і прем’єр-міністром Великобританії»; «Советский Союз на 
международных конференциях периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Сборник документов» та інші). 
 Праці російських, вітчизняних та світових істориків, науковців, публіцистів.
 Матеріали ЗМІ на тематику ленд-лізу.
 Інтернет-ресурси академічного і офіційного статусу.



«Уявіть собі, що запалав будинок мого сусіда, а в
мене на відстані 400-500 футів від нього є садовий
шланг. Якщо він зможе взяти мій шланг і під’єднати до
свого насосу, то я зможу допомогти йому загасити
пожежу. Що ж я роблю? Я не кажу йому перед цією
операцією:

«Сусіде, цей шланг коштував мені 15 доларів, тобі
треба заплатити за нього 15 доларів». Ні! Яка ж угода
здійснюється? Мені не потрібні 15 доларів, мені
потрібно, щоб він повернув мені мій шланг після того,
як закінчиться пожежа»

Ф. Рузвельт

ІДЕЯ «САДОВОГО ШЛАНГУ» ФРАНКЛІНА РУЗВЕЛЬТА



Ленд-ліз (від англ. lend-lease, lend – надавати позику, lease –
здавати в оренду) – система надання військової допомоги одними
країнами антигітлерівської коаліції іншим країнам-союзницям, які
мали у ній потребу.

Президент США Франклін Д. Рузвельт 
під час подписання закону про ленд-ліз (11.03.1941)

Титульний аркуш закону Н.R. 1776, 
відомого як закон про ленд-ліз

ЗАКОН ПРО ЛЕНД-ЛІЗ 



ПРАВОВІ УМОВИ ОДЕРЖАННЯ ДОПОМОГИ ПО ЛЕНД-ЛІЗУ:

1. Матеріали, що були знищені чи втрачені під час війни, а також стали
непридатними для подальшого використання, оплаті не підлягали.

2. Матеріали, які після війни виявилися придатними для цивільних
потреб, оплачувалися повністю або на умовах довгострокового
кредиту.

3. Недоотримані до кінця війни матеріали країна-замовник могла
придбати, при цьому американський уряд обіцяв кредитувати
оплату.

«Зворотний ленд-ліз» до США − зустрічні поставки товаров та
послуг від країн-партнерів до Сполучених Штатів Америки.
За ним США отримали допомоги на суму близько 7.8 мільярдів
доларів.



Країна-отримувач
Допомоги за програмою

ленд-лізу

Обсяг допомоги
у цінах 1941-1945 

рр., млрд дол.

Обсяг допомоги
у цінах 2008 р.,

млрд дол.

Великобританія та країни 
Британської Співдружності 31,4 бл. 440

СРСР 11,3 бл. 160

Франція 3,2 бл.   45

Китай 1,6 бл.   22

КРАЇНИ-ОТРИМУВАЧІ НАЙБІЛЬШИХ ОБСЯГІВ ДОПОМОГИ 
ЗА ПРОГРАМОЮ ЛЕНД-ЛІЗУ



ПЛАКАТИ КРАЇН АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ТЕМАТИЦІ СПІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ З ВОРОГОМ  ТА ЛЕНД-ЛІЗУ



ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ ДЕРЖАВ-ОТРИМУВАЧІВ ПРОГРАМИ 
ЛЕНД-ЛІЗУ  ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДАТИ ПІДПИСАННЯ УГОД

 Великобританія (23 лютого1942 р.),
 Китай (2 червня 1942 р.),
 СРСР (11 червня 1942 р.),
 Бельгія (16 червня 1942 р.),
 Польща (5 липня 1942 р.),
 Голандія (8 липня 1942 р.),
 Греція (10 липня 1942 р.),
 Чехо-Словаччина (11 липня 1942 р.),
 Норвегія (11 липня 1942 р.),
 Югославія (24 липня 1942 р.),
 Франція (28 лютого 1945 р.)

-------------------------------------------------------------------
Всього у програмі ленд-лізу взяли участь 42 (44) країни



СХЕМА ГОЛОВНИХ МОРСЬКИХ КОНВОЇВ КРАЇН АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ



ПРАВОВІ УГОДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ  ПРОГРАМИ ЛЕНД-ЛІЗУ ДЛЯ СРСР

Назва 
протоколу

Регламентований 
термін  дії

Сутність 
головних положень

«Попередній
ленд-ліз»

22 червня –
30 вересня 1941 р.

Поставки з США до СРСР, які були здійснені 
ще до першого (Московського) протоколу. 
Оплачені золотом.

Перший
(Московський) 

Протокол 
про поставки

жовтень 1941 р. -
червень 1942 р.

Уряд США зобов’язувався продовжувати
постачання до СРСР оборонних матеріалів, 
здійснювати оборонне обслуговування та 
обмінюватись оборонною інформацією

Другий
(Вашингтоннський) 

Протокол

липень 1942 р. -
червень 1943 р.

Застосовувався принцип взаємодопомоги.
Зафіксував не лише колишні обсяги запитів
СРСР, а й значне їх збільшення. 

Третій
(Лондонський) 

Протокол

липень 1943 р. -
червень 1944 р.

Продовольчі поставки значно збільшилися, 
До СРСР було направлено 25 % усієї свинини, 
яка вироблялася в США. 

Четвертий
(Оттавський) 

Протокол

1 липня 1944 р. –
12 травня 1945 р.

США погоджувалися надати СРСР біля 6 мільйонів 
тонн воєнних матеріалів і обладнання. 
Закладалися основи моделі післявоєнного 
співробітництва США і СРСР.



МАРШРУТИ  ПОСТАВОК ТОННАЖ (ТИС. ТОНН) % ВІД ЗАГАЛЬНОГО

Тихоокеанський 8 244 47.1

Трансіранський 4 160 23.8

Арктичні конвої 3 964 22.6

Чорне море 681 3.9

Радянська Арктика 452 2.6

Всього 17 501 100.0

ГОЛОВНІ МАРШРУТИ ТА ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНИХ ДО СРСР ВАНТАЖІВ



ШЛЯХИ ПІВНІЧНИХ КОНВОЇВ ВІД ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ДО СРСР



ФЕРБЕНКС

КРАСНОЯРСЬК

АЛСИБ (Аляска-Сибір) – важливий 
повітряний шлях перегонки з США 

до СРСР американських винищувачів 
і бомбардувальників, 6306 км 

Винищувачі Р-39 «Аерокобра»

Авіабаза Ледд-Філд у Фербенксі



Старий американський «ленд-лізівський» 
фрезерний верстат працює у Росії
й до сьогодні. Сучасне фото

Американські танки ленд-лізу Легендарна американська тушонка

257 723 498 гудзиків
було поставлено по ленд-лізу



ВИСНОВКИ

У дослідженні нами:
1. Визначено правову основу ленд-лізу, його військовий та

економічний зміст.
2. Здійснено аналіз джерельно-історіографічної бази проблеми.
3. Визначено різні підходи до оцінки ленд-лізу в західній,

радянській, російській та вітчизняній історичній науці.
4. Розглянуто механізм реалізації програми ленд-лізу, визначено

його етапи, географію, номенклатуру поставок. Узагальнену
інформацію з цих питань відображено у додатках.

5. З’ясовано роль і місце ленд-лізу в підвищенні обороноздатності
учасників Антигітлерівської коаліції, насамперед для Великої
Британії та СРСР.



ЛЕНД-ЛІЗ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ 
ПЕРЕМОГИ АНТИГІТЛЕРІВСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ 

У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Авторка: Ворон Анастасія

СЕКЦІЯ:  ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
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