Тема. Великобританія у ІІ пол. ХХ – на початку ХХІ ст.
Мета: - Вивчити та проаналізувати розвиток Англії після ІІ світової війни.
- формування вміння аналізувати, узагальнювати й
систематизувати історичний матеріал.
- продемонструвати на конкретних прикладах, до чого призводить корупція,
тіньова економіка.
Основні поняття: лейбористи, консерватори, «холодна війна», «англійське диво».
Основні дати:
- 1947 р. – отримала незалежність найбільша англійська колонія - Індія.
- 1949 р. – Великобританія виступила однієї з засновниць НАТО.
- 1979-1982 рр.. Англію охопила економічна криза, посилена інфляцією.
Обладнання: конспект, зошити, карта, підручники, документи.
Література: - Давлетов А. Всемирная история для 10 класса. – З., 2003р.
- Бердичевский Я. Всемирная история для 10 класса. – З., 2000р.
- Полянський П. Всесвітня історія 1914-1939рр. – К., 2003р.
Тип заняття: вивчення нового матеріалу.
Між предметні зв’язки: географія, політологія, економіка.
Структура заняття:
І. Організаційний момент.
Вітання, перевірка студентів на готовність до заняття.
ІІ. Мотивація та актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Метод: частково-пошуковий; бесіда.
- На чиєму боці Англія воювала у ІІ світовій війні?
- Яка форма правління в Англії?Яка династія при владі?
- Якими були матеріальні втрати країни після війни. Як склалися взаємовідносини
з США?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
1. Реформи Лейбористського Уряду.
2. Англія у 50-60 рр. ХХ ст..
3. Консерватори при владі (1979-1997).
ІV. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
V. Підсумки заняття.
VІ. Домашнє завдання: - параграф 35 - 36;
- підготуватися до самостійної роботи.
1. Реформи Лейбористського Уряду.
Великобританія постраждала від Другої світової війни значно менше, ніж країни
континентальної Європи,оскільки на її території не велися сухопутні бойові дії. Порівняно
невеликими були людські жертви. Однак ведення війни вимагало величезних коштів, в
результаті чого зріс внутрішній та зовнішній державний борг. Загалом війна призвела до
послаблення економічних та політичних позицій Великобританії на міжнародній арені.
Помітним наслідком війни і перемоги в ній стала зміна настроїв - широкі верстви
англійців поділяли тепер позиції лівоцентристських сил. Цю тенденцію відбили

парламентські вибори в липні 1945 р., на яких здобула перемогу Лейбористська партія.
Коаліційний уряд воєнного часу, яке очолював лідер консерваторів Уїнстон Черчілль, змінив
лейбористський кабінет на чолі з Клементом Еттлі. Новий уряд провело важливі економічні
реформи, зокрема, націоналізацію багатьох ключових галузей економіки. Державі були
передані
Англійський
банк,
вугільна,
газова,
металургійна
промисловості,
електроенергетика, залізні дороги, цивільна авіація, засоби зв'язку - в цілому було
націоналізовано близько 20% промислових потужностей країни.
Одночасно уряд К. Еттлі провело далекосяжні соціальні реформи. Була введена
система державного соціального страхування. Збільшено розміри пенсій, знижений
пенсійний вік. Почали виплачувати допомогу хворим, безробітним, у зв'язку з народженням
дитини, на виховання дітей. Система охорони здоров'я була передана у відання державних
органів. Передбачалося надання населенню безкоштовної медичної допомоги. Уряд приділяв
увагу житлової проблеми: протягом кількох років було зведено близько 1 млн.
індивідуальних будинків. Розширювалися права тред-юніонів - головної опори лейбористів.
Однією з головних турбот уряду лейбористів було відновлення та розвиток економіки.
Розвитку економіки сприяла американська допомога згідно з «планом Маршалла» на суму
2,7 млрд. дол. Внаслідок цього за чотири роки обсяг промислового виробництва
Великобританії виріс майже на третину в порівнянні з 1947 р.
Після війни розгорнувся процес деколонізації британських володінь. У 1947 р.
отримала незалежність найбільша англійська колонія - Індія. Головним напрямком
зовнішньої політики Великобританії в післявоєнні роки став тісний союз, і військовополітичну співпрацю з США, а також країнами Західної Європи. У 1949 р. Великобританія
виступила однієї з засновниць НАГО. Англія зберігала стратегічні позиції на Близькому і
Середньому Сході. Що стосується СРСР, то в умовах «холодної війни» стосунки з ним різко
погіршилися.
У післявоєнний час в Англії остаточно встановилася двопартійна система, в рамках
якої одна з двох провідних партій - Лейбористська або Консервативна - по черзі перемагають
на виборах і формують уряд, а що програла партія переходить в опозицію. Отже, в
британському парламенті, а саме, в його нижній палаті - громад - більшість депутатів склали
представники двох названих партій. Лейбористська, що представляє лівоцентристський
фланг, користувалася підтримкою значної кількості робітників, інтелігенції. Консервативна
партія (правоцентристська) також мала широку підтримку серед трудового населення. Крім
того, на неї в основному орієнтувалися землевласники, промисловці, представники середніх
верств. У країні існували й інші політичні партії.
Лейбористи, прийшовши до влади після війни, правили більше шести років. На
парламентських виборах в жовтні 1951 р. перемогли консерватори. Прем'єр-міністром знову
став У. Черчілль, який перебував на цій посаді до 1955 р., пішовши у відставку за віком
(йому вже виповнилося 80 років). З інших прем'єрів-консерваторів найпомітнішою фігурою
вважався Гарольд Макміллан, який очолював кабінет у 1957-1963 рр..
2. Англія у 50-60 рр. ХХ ст..
Консерваторів (після 13-річного їх правління) в 1964 р. змінило лейбористський уряд
Гарольда Вільсона. У 1970 р. до влади прийшов консервативний уряд на чолі з Едвардом
Хітом. У 1974-1979 рр.. країною правили лейбористи, прем'єр-міністром був спочатку Г.
Вільсон, а після його відставки (1976) - Джеймс Каллагсн.

За своїм державним устроєм Великобританія залишалася конституційною монархією.
Після смерті в 1952 р. короля Георга VI, який перебував на престолі з 1936 р., королевою
стала його дочка Єлизавета І. Вона править і до цього дня. Однак, згідно з британським
конституційного права, монарх реального впливу на державну та політичне життя країни не
має.
Ключовими проблемами всіх післявоєнних британських урядів були, перш за все,
фінансово-економічні. Разом з тим фінансове становище країни залишалося складним.
Відчувався постійний брак коштів. На початку 50-х років економічний розвиток країни
сповільнилося. Коло замкнулося. З одного боку, брак коштів не дозволяв робити
капіталовкладення в економіку, технічне переоснащення, щоб забезпечити високі темпи
зростання виробництва. З іншого - низькі темпи економічного розвитку гальмували
поліпшення фінансового становища країни. Перешкоджали цьому також циклічні спади
виробництва, зокрема, економічна криза 1974-1975 рр.., Інфляція, що посилилася в першій
половині 70-х років.
Щоб стабілізувати економіку, поліпшити фінансове становище країни, британський
уряд брало такі заходи, як скорочення бюджетних витрат, жорсткий контроль над
зростанням цін,доходів підприємців, заробітної плати робітників і службовців. Це були
традиційні, випробувані заходи, але вони не завжди давали бажані результати. Наслідком
низьких темпів економічного розвитку стало зниження частки Великобританії у світовому
виробництві. В кінці 70-х років вона за своїм потенціалом посідала лише п'яте місце серед
розвинених країн.
Однак Великобританії вдалося, хоча і не без труднощів, пристосуватися до зміни
зовнішньоекономічних умов. Було вжито заходів щодо переорієнтації британської
зовнішньої торгівлі, збільшився товарообіг з країнами Західної Європи. Великобританія
прагнула вступити в «Загальний ринок», але домоглася цього тільки в 1973 р. Вступ до
«Загальний ринок» сприяв подальшої переорієнтації англійської економіки та зовнішньої
торгівлі на країни Західної Європи.
Особливої гостроти набула проблема Північної Ірландії (Ольстера) - провінції,
неоднорідною за своїм етнічним складом і релігії. Корінне її населення - ірландці-католики,
які становлять приблизно третину населення провінції, більшість якого - вихідці з Англії і
Шотландії (протестанти). Вони переважають у ділових колах, серед осіб вільних професій,
чиновництва, багатих фермерів і високооплачуваних робочих.
Релігійні, етнічні та соціальні суперечності найгостріше проявилися в 1968 р., коли
підпільна воєнізована організація ірландців-католиків Ірландська республіканська армія
(ІРА) почала збройну боротьбу проти британських властей і лояльних до них Ольстера
протестантів за возз'єднання Ольстеру з Ірландською Республікою. Боротьба, основною
формою якої став терор, тривала протягом декількох десятиліть, то стихаючи, то спалахуючи
з новою силою. Переконавшись у неможливості досягти поставлених цілей методами
насильства, ІРА змушена була відмовитися від терористичної діяльності. З 1998 р. в
провінції встановився хиткий мир.
Зовнішня політика Великобританії слідувала курсом, що склався у перші повоєнні
роки. Зміцнювалося співпрацю з США та західноєвропейськими державами. Зокрема, Англія
підтримувала політику союзників у німецькому питанні і погодилася на вступ Фре в НАТО.
Ліквідація колоніалізму, надання незалежності колоніям в Азії та Африці, фінансовоекономічні труднощі змусили британський уряд відступити від традиційної доктрини

«військової присутності», «політики на схід від Суеца». До кінця 60-х років Великобританія
вивела всі свої війська з країн Азії.
Неоднозначно складалися і відносини з Радянським Союзом. Певна лібералізація
зовнішньої політики СРСР після 1953 р. сприяла поступової нормалізації відносин між двома
країнами, однак цей процес неодноразово натрапляв на перешкоди.
3. Консерватори при владі (1979-1997)
В кінці 70-х років загострилися фінансово-економічні проблеми країни.
Лейбористський уряд Дж. Каллагена не змогло впоратися з ситуацією і палата громад у 1979
р. винесла йому вотум недовіри. Парламент був розпущений, а на нових виборах перемогла
Консервативна партія. Прем'єр-міністром вперше н історії Англії стала жінка - Маргарет
Тетчер.
Консерватори прийшли до влади з чіткою програмою дій, метою якої було вивести
Британію з соціально-економічного застою. М. Тетчер вважала, що для цього необхідно: поперше, зупинити інфляцію, посилення якої руйнувало господарське життя країни, по-друге,
знизити податки на прибутки корпорацій та особисті доходи, що дало б можливість
збільшити інвестиції в жономіку, по-третє, звести до мінімуму державне втручання в
господарські та соціальні справи, що до цих пір негативно впливало на розвиток економіки,
по-четверте, «приборкати» тред-юніони, які, на переконання консерваторів, зосередили
надмірну владу, що підривало розвиток бізнесу. Отже, висунута програма передбачала
корінні зміни в соціально-економічній сфері.
Уряд розгорнуло наступ на права профспілок. Прийняті парламентом закони про
зайнятість ускладнювали процедуру оголошення і проведення страйків, передбачали судове
переслідування організаторів незаконних страйків, утруднювали пікетування підприємств.
Заходи уряду викликали неоднозначну реакцію. Вони тільки через деякий час почали
давати економічні результати, зате відразу торкнулися матеріальні інтереси широких верств
населення.
1979-1982 рр.. Англію охопила економічна криза, посилена інфляцією. Безробіття
набула значних масштабів. Положення уряду залишалося складним.
Помітно вплинули на розвиток економіки і зміцнення фінансів, відкриття і розробка
родовищ нафти в Північному морі, біля берегів Шотландії. Великобританія не тільки
повністю забезпечила себе енергоресурсами, що раніше вимагало величезних коштів, але й
стала експортером нафти і нафтопродуктів. Внаслідок цього значно зменшився зовнішній
борг Англії. Збільшився золотий запас. Виріс курс фунта стерлінгів.
Економічні успіхи сприяли зростанню доходів населення. Підвищення матеріального
рівня життя населення сприяло пом'якшенню соціальних протиріч. Як і в інших розвинених
країнах, спостерігався різкий спад страйкового руху. Скоротилося число профспілок.
Останньою великою страйком була загальний страйк гірників, що тривала майже рік - з
березня 1984 до березня 1985 р. У ній взяли участь понад 180 тис. шахтарів, які протестували
проти рішення влади закрити деякі збиткові шахти, але досягти успіху їм не вдалося. Уряд
виявило непохитну твердість і ні на які поступки шахтарям не пішло (недарма М. Тетчер
отримала в пресі прізвисько «залізною леді»).
Успіхи, досягнуті в оздоровленні економіки та фінансів, зміцнювали позиції
Консервативної партії, уряду і особисто М. Тетчер. Вона стала британським прем'єрміністром з самим тривалим терміном перебування при владі в XX столітті. Однак на рубежі
80-90-х років позиції «залізної леді» почали слабшати, деякі конкретні кроки в галузі

внутрішньої та зовнішньої політики піддалися гострій критиці в керівництві Консервативної
партії і та уряді. В кінці 1990 р. М. Тетчер змушена була подати у відставку.
Новим прем'єр-міністром і лідером Консервативної партії став Джон Мейджор фахівець у галузі фінансів та банківської справи. Він очолив уряд у несприятливий період:
саме тоді економічний підйом змінився спадом, що тривав протягом 1990-1992 рр.. Спад, як і
в інших розвинених країнах, був порівняно неглибоким, абсолютне падіння промислового
виробництва склало лише кілька відсотків. У цій ситуації Дж. Мейджор прагнув направити
економічну політику уряду на подолання кризи. Не завжди це вдавалося, і становище уряду і
самого прем'єра весь час залишалося непевним, хоча Консервативна партія і домоглася
четвертої поспіль перемоги на парламентських виборах 1992
Лейбористська партія, врахувавши уроки своїх поразок на виборах, пішла шляхом
перегляду своїх соціально-політичних принципів, еволюціонуючи від лівого крила до
центру. Цьому повороту сприяв обраний в 1994 р. новий лідер партії Антоні Блер (1954 р.
нар.). З середини 90-х років баланс політичних сил у країні змінювався на користь
Лейбористської партії. На парламентських виборах в 1997 р. вона перемогла. Прем'єрміністром став Д. Блер. Новий уряд надав велику автономію Шотландії та Уельсу,
створивши там представницькі установи, сприяло нормалізації обстановки в Північній
Ірландії. Де-я I сльності лейбористського уряду сприяла сприятлива господарська
кон'юнктура, яка прийшла на зміну економічного занепаду 90-х років.
Протягом останніх двох десятиліть зросла активність Нелікобрітаніі на міжнародній
арені, зокрема в європейській інтеграції. На початку 80-х років виник військовий конфлікт
між Великобританією і Аргентиною з приводу приналежності Фолклендських (Мальвінських
островів). Конфлікт призвів до розриву • ні ло-аргентинських відносин, проте в 1990 р. вони
були відновлені. Після розпаду СРСР Великобританія визнала утворилися незалежні
держави. Зокрема, були встановлені дипломатичні відносини з Україною. У лютому 1993 р.
в Лондоні був підписаний Договір між Україною та Великобританією про принципи
взаємовідносин і співробітництво.
Питання для закріплення
1. Які економічні та соціальні реформи провело лейбористський уряд К. Еттлі?
2. Охарактеризуйте економічний і соціальний розвиток Великобританії в 50-70-і роки.
3. У чому суть «проблеми Ольстера»?
4. Проаналізуйте соціально-економічну політику уряду М. Тетчер і визначте її
наслідки для Великої Британії.
5. У чому причини перемоги Лейбористської партії на виборах в 1997 р.?
6. Складіть таблицю «Двопартійна система Великобританії у другій половині XX
століття» за схемою:
Роки перебування при владі.
Назва партії
Премьер-міністр

7. Дайте характеристику зовнішньої політики Великобританії в післявоєнний період.

