Тема 16: Країни Західної Європи у 1945 – поч. ХХІ ст.
Тема 16.1. Франція після ІІ світової війни.
Мета: - Вивчити та проаналізувати розвиток Італії після ІІ світової війни.
- формування вміння аналізувати, узагальнювати й систематизувати історичний матеріал.
- вчити дітей гуманності, людяності, на конкретних історичних прикладах.
Основні поняття: тимчасовий уряд, демократія, «план Маршала», тоталітарний режим.
Основні дати:
- жовтень1945 р. – у Франції відбулися вибори до Установчих зборів і одночасно референдум
про ставлення до конституції Третьої республіки.
- Жовтень 1946 р. – на референдумі була схвалена нова конституція, офіційно вступила в силу в
грудні цього ж року.
- 28 вересня 1958 – на референдумі понад 79% виборців схвалили конституцію П'ятої
республіки.
- 25 травня 1968 – уряд підписав з представниками профспілок.
- 1969 р. – президентом обраний Жорж Помпіду.
- 24 січня 1992 – Франція визнала незалежність України.
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.
- Рожик О. Всесвітня історія для 10 класу. – К., 1998р.
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.
- Яким було положення післявоєнної Франції?
- Хто очолював рух опору в країні час час війни?
- На боці яких країн Франція воювала у ІІ світовій війні?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий, проблемний,
пояснювально-ілюстративний; бесіда, лекція.
ІV. Закріплення матеріалу.
Метод: репродуктивний, частково-пошуковий.
( бесіда)
1.
Тимчасовий уряд і Четверта республіка.
2.
П’ята республіка та діяльність Шарля де Голля.
3.
Франція у 70-ті роки.
4.
Франція у 80-90 роки.
V. Підсумки заняття
VІ. Домашнє завдання: - параграф 35 - 36;
- підготуватися до самостійної роботи.
1. Тимчасовий уряд і Четверта республіка.
З початком визволення Франції від німецької окупації в країні почало діяти Тимчасовий уряд,
який очолив генерал Шарль де Голль. До складу уряду влітку 1944 р. увійшли представники партій, які
брали участь в Опорі, а також антифашисти, які перебували в еміграції.
Тимчасовий уряд приступив до відновлення країни в дуже складних умовах. Та частина території
Франції, яка перебувала під німецькою окупацією, зазнала значних руйнувань. Як наслідок, обсяг
промислового виробництва скоротився до 38%, сільськогосподарського - до 60% довоєнного рівня.
Значно послабшали позиції Франції на міжнародній арені.

Найбільш активну роль у політичній боротьбі грали три угрупування - комуністи, соціалісти і
католики. Французька комуністична партія (ФКП) і Соціалістична партія стали найчисленнішими в
країні. Вони виступали за націоналізацію підприємств, ліквідацію конституції Третьої республіки,
пропагували соціальні програми, що містять щедрі обіцянки населенню. У той же час швидко зростав
вплив заснованої в листопаді 1944 р. католицької партії «Народно-республіканський рух».
Найбільш різко з критикою популістських проектів реформ комуністів і соціалістів виступали
радикали і праві угруповання довоєнних партій, які відновили свою діяльність.
У 1944-1945 рр.. Тимчасовий уряд здійснив ряд реформ. Була проведена чистка державного
апарату від зрадників, частина з яких засудили за співпрацю з окупантами до смертної кари.
У своїй зовнішньополітичній діяльності Тимчасовий уряд де Голля дотримувалося позиції, згідно
з якою Франція повинна була стати сполучною ланкою між двома світами - країнами Східної та Західної
Європи. Особлива увага приділялася німецькому питання.
Такі заходи Тимчасового уряду сприяли відновленню та утвердженню демократії у Франції,
консолідації патріотичних сил і стали основою для відродження національної незалежності і зміцнення
позицій на міжнародній арені.
У жовтні 1946 р. на референдумі була схвалена нова конституція, офіційно вступила в силу в
грудні цього ж року. Конституція Четвертої республіки носила демократичний характер. Законодавчою
владою наділявся двопалатний парламент-Національні збори і Раду республіки, які обиралися прямим
таємним загальним голосуванням. Конституція закріпила рівні права чоловіків і жінок в усіх сферах
суспільного життя, свободу слова, право на працю та матеріальне забезпечення, відпочинок і страйки.
Конституція замінила назву «Французька імперія», яким позначалися Франція і її колоніальні
володіння, на новий термін «Французький союз», колонії перейменовувалися на «заморські території».
Нова конституція значно послабила виконавчу владу. Уряд звітував перед Національними зборами, яке
могло змінити його незначною більшістю голосів депутатів. Президент республіки повністю залежав від
обирає його Національних зборів. Всі акти президента мало затверджуватиме уряд. Таке ослаблення
виконавчої влади негативно позначилося на діяльності всіх наступних урядів і в кінцевому підсумку
призвело до краху Четвертої республіки.
Перший уряд, створене на основі нової конституції, очолив соціаліст Поль Рамадье. Ключові місця
в ньому належали соціалістам, комуністам і представникам МРП. Серед правлячої коаліції загострилися
розбіжності з питань внутрішньої і зовнішньої політики.
Опинившись поза урядом, комуністи взяли курс на дестабілізацію становища в країні і захоплення
влади. Взятий комуністами курс на дестабілізацію викликав обурення громадськості. У зв'язку з цим
депутати соціалістичної партії розірвали союз з комуністами і перейшли до співпраці з МРП і
радикалами. Виникла нова коаліція, відома під назвою «третьої сили». Вона правила з листопада 1947 р.
до червневих виборів 1951 р.
У перші роки Четвертої республіки економічне становище Франції залишалося складним. Уряд
1947 прийняло перший в історії Франції план модернізації і реконструкції. У 1948 р. обсяг промислового
виробництва перевищив довоєнний рівень. Процес стабілізації економіки проходив нерівномірно. Лише в
1954 р. почався бурхливий ріст. Вже в 1956 р. обсяг промислової продукції в 2 рази перевищив
довоєнний рівень. Головними причинами економічного підйому стали розгортання науково-технічної
революції, структурні зміни в промисловому виробництві, оновлення основного капіталу і державне
фінансування провідних галузей промисловості та сільського господарства.
З приходом до влади в листопаді 1947 р. коаліції «третьої сили» в зовнішній політиці Франції
відбулися значні зміни. Франція виступила одним з ініціаторів інтеграції західноєвропейських країн.
Вона приєдналася до "плану Маршалла», отримавши допомогу на суму 3,2 млрд доларів. У квітні 1949 р.
Франція вступила в НАТО.
Колоніальна політика всіх урядів у ці роки поєднувала репресії, відкриті військові дії з
політичними маневрами. Франція проводила криваві колоніальні війни: з 1946 по 1954 р. та В'єтнамі, з
1956 по 1962 р. - в Алжирі. У результаті посилення національно-визвольного руху Париж був змушений
предоставити незалежність Лаосу та Камбоджі (1954), Марокко та Тунісу (1956).

Постійна зміна урядів, зростаюча інфляція призвели до обос тертю політичної ситуації в країні.
Коли в квітні 1958 р. почався черговий урядова криза, що затяглася на п'ять тижнів, військові 13 травня
влаштували бунт, вимагаючи сформувати у Франції уряд «національного порятунку» на чолі з генералом
де Голлем. Більшістю голосів Національні збори 1 червня 1958 затвердив де Голля главою уряду. У своїй
програмній декларації, поданої Національним зборам, він зажадав для уряду надзвичайних повноважень
для розробки нової конституції. На наступний день уряд отримав надзвичайні повноваження, а
Національні збори було розпущено. Четверта республіка припинила існування.
П’ята республіка та діяльність Шарля де Голля.
28 вересня 1958 на референдумі понад 79% виборців схвалили конституцію П'ятої республіки.
Нова конституція суттєво відрізнялася від попередньої, перетворивши Францію в президентську
республіку. Центральне місце в структурах влади тепер належало президенту, якого обирали на сім років
всі виборці країни. Згідно з конституцією, президент являетс главою держави і головнокомандувачем
армією, призначає прем'єр-міністра і всіх вищих цивільних і військових посадових осіб на всі вищі
цивільні і військові посади. Президент підписує і публікує всі закони, має право повернути на повторний
розгляд або винести на референдум будь-який закон. У разі конфлікту з парламентом президент має
повноваження розпустити Національні збори і призначити нові вибори.
Законодавча влада за конституцією П'ятої республіки належить двопалатного парламенту:
Національних зборів і Сенату. Депутати Національних зборів обираються загальним таємним
голосуванням строком на п'ять років. Сенат формується шляхом непрямого голосування і оновлюється
кожні три роки на третину депутатів. Конституція П'ятої республіки значно розширювала права
населення «заморських територій», яким надавалася автономія в усіх внутрішніх справах.
У сфері внутрішньої політики уряд взяв курс на стабілізацію фінансової системи і підвищення
конкурентоспроможності французької промисловості і сільського господарства. З цією метою була
проведена девальвація франка, випущені акції внутрішньої позики, що дозволили створити
стабілізаційний фонд і викупити на міжнародних ринках 150 т золота. Уряд збільшив податки, підвищив
тарифи на газ, електроенергію, транспорт.
У 60-х роках у Франції продовжувався розвиток науково-технічної революції, що привела до змін
в структурі продуктивних сил. Кількість осіб найманої праці збільшилася до 70% усього самодіяльного
населення, зростала кількість фахівців з вищою освітою. Продовжувало скорочуватися сільське
населення.
У сфері зовнішньої політики уряд де Голля зайняло більш реалістичну позицію по відношенню до
національно-визвольного руху колоній. У 1960 р. уряд визнав незалежність 14 французьких колоній в
Африці.
Взявши курс на утвердження самостійної позиції Франції у світі, уряд де Голля оголосило в
березні 1966 р. про вихід країни з НАТО. У тому ж році де Голль одним з перших західноєвропейських
лідерів відвідав СРСР і підписав низку угод. Такі різкі кроки викликали обурення навіть серед колишніх
прихильників де Голля. До середини 60-х років проти нього склалася опозиція, критикувала його за
надмірний націоналізм і режим особистої влади. Все ж таки на президентських виборах в 1965 році де I
блль знову переміг конкурентів. Однак вибори свідчили, що де Голль поступово втрачає популярність
серед населення.
Навесні 1968 р. Францію охопили масові заворушення. У Латинському кварталі Парижа 10 травня
сталася демонстрація студентів і робітників, що вимагали звільнення заарештованих напередодні
активістів Сорбонни (паризького університету), а також реформування вищої школи. Поліція розігнала
демонстрантів, десятки людей отримали поранення. На знак протесту проти розправи 13 травня почався
загальний страйк, що охопила більше 10 млн робітників. Страйкуючі вимагали підвищення зарплати,
поліпшення соціального забезпечення, ліквідації безробіття. Під час виступів лунали заклики повалення
уряду і встановлення комуністичної диктатури, анархістські елементи громили магазини та установи.
25 травня 1968 уряд підписав з представниками профспілок угоди, в яких були передбачені
реформа вищої школи, підвищення зарплати, збільшення допомоги безробітним і багатодітним сім'ям.

Після цього тимчасово були заборонені страйки і дано розпорядження вивести танки на підступи до
столиці. Уряд оголосив про розпуск Національних зборів і проведення нових виборів. Генерал де Голль
звернувся до населення з закликом вирішувати проблеми країни в рамках діючої конституції і не
піддаватися на провокаційні заклики анархістів. Страйковий рух різко пішов на спад.
У червні 1968 р. пройшли дострокові вибори до парламенту. Вони проходили в дуже напруженій
обстановці. Більшість населення віддало голоси прихильникам де Голля. Компартія та інші ліві
угруповання. брали участь в організації демонстрацій, зазнали нищівної поразки.
Внаслідок інфляції до кінця 1968 р. було зведено нанівець необгрунтоване підвищення зарплати,
проведене під тиском травневих демонстрацій. У березні 1969 р. відбулися нові багатолюдні страйки.
Одночасно загострилася політична боротьба проти посилення влади президента, який запропонував
реформувати Сенат і провести новий адміністративний поділ країни. Під час референдуму більшість
виборців висловилась проти цих реформ де Голля, і він оголосив про свою відставку.
3. Франція у 70-ті роки.
Новим президентом в 1969 р. був обраний Жорж Помпіду, висунутий голлістської партією,
перейменованої в «Союз демократів на захист республіки» (ЮДР).
Продовжуючи курс де Голля, Ж. Помпіду пішов на компроміс з опозицією. Була оголошена
програма створення «нового суспільства», в якому працівники могли б приймати участь в управлінні
виробництвом. З цією метою уряд підготував колективні договори. за якими адміністрація
націоналізованих підприємстві ооязивалаеь щорічно підвищувати зарплату, встановлювався новий
порядок визначення мінімуму заробітної плати, перегляд його у зв'язку зі зростанням цін.
Розширювалися повноваження місцевих органів влади.
Після раптової смерті Ж. Помпіду в травні 1974 р. відбулися позачергові президентські вибори, на
яких переміг представник партії «незалежних республіканців» Валері Жискар д'Естен. Програма нового
уряду передбачала створення «передового ліберального суспільства» з «збереженням порядку». У
зовнішній політиці проголошувався курс на прискорення політичного об'єднання Європи і поліпшення
відносин з США, співпраця з СРСР.
Виконання цієї програми збіглося з початком світової енергетичної кризи. Уряд виділяло
додаткові субсидії для закупівлі нафти на світових ринках, проте врятувати країну від енергетичного
голоду не вдалося. У 1975 р. вперше за роки існування П'ятої республіки скоротилося промислове і
сільськогосподарське виробництво. Це призвело до різкого підвищення цін на товари першої
необхідності, зростання числа безробітних. 11опиткі уряду підвищити заробітну плату та допомогу
родинам призвели до нового витка інфляції.
З 1976 р. уряд Ж. д'Естена перейшло до політики «економії», але стабілізувати виробництво не
вдалося. Політику уряду різко критикувала ліва опозиція - соціалісти, комуністи і представники
правлячої коаліції.
4. Франція у 80-90 роки.
На президентських виборах 1981 р. переміг представник Соціалістичної партії Франсуа Міттеран.
Після 23-літньої перерви вибори в Національні збори також принесли перемогу лівому блоку,
сформованому з соціалістів і комуністів.
З перших днів своєї діяльності новий парламент прийняв закон про націоналізацію 1 серпня банків
і п'яти найбільших фірм. Частка | осударственного сектора в промисловості зросла до 32%. Розмір
мінімальної зарплати збільшився на 10%, пенсій і допомоги сім'ям - на 20-25%.
Заходи уряду прискорили інфляцію і фактично не могли поліпшити матеріального становища
трудящих. Крім того, така політика призвела до переведення капіталу великих фірм в іноземні банки.
Різко скоротилися капіталовкладення у виробництво.
На виборах у Національні збори в березні 1986 р. перемогли представники правих партій. Було
сформовано уряд на чолі з лідером ОПР Жаком Шираком. Виникла ситуація, коли президент і глава
уряду належали до різних політичних партій, програми яких суттєво різнилися. У цих умовах вони
повинні були шукати компромісні варіанти проведення внутрішньої і зовнішньої політики.

Націоналізація загальмувалася. Почався зворотний процес приватизації націоналізованих підприємств.
Велике значення уряд і президент надавали ліквідації зовнішнього дефіциту, стабілізації економіки і
виконанню соціальних програм. Проте вирівнювання виробництва відбувалося дуже повільно. Тільки в
1988 р. виробництво зросло на 3,6%. Це був найвищий показник за 80-і роки.
На виборах президента в 1988 р. знову переміг Ф. Міттеран, який скористався відсутністю єдності
серед правих партій. Вибори в Національні збори призвели до практично рівному розподілу депутатських
місць між лівими і правими партіями. Вперше був створений парламент без більшості. Це значно
ускладнювало маневри президента і депутатів лівої коаліції в парламенті. Уряд, що складалося
переважно з представників ОПР і правих угрупувань, продовжувало попередню політику компромісів.
Виконати передвиборну програму соціалістів Ф. Міттерану не вдалося. Особливо велике розчарування у
населення викликало розорення дрібних підприємств, скорочення робочих місць та збільшення
безробіття. Кількість безробітних до середини 90-х років досягло 2,5 млн чоловік.
Реформи, які проводилися з метою завершення денаціоналізації, призвели до рекордної в
післявоєнні роки безробіттю (12,5%) та погіршення соціального становища значної частини населення. В
умовах наростання критики політики уряду Ж. Ширак розпустив Національні збори і призначив на
травень 1997 дострокові вибори, сподіваючись на перемогу урядової коаліції. Однак під час цих виборів
перемогу здобув лівий блок у складі соціалістів, комуністів і Партії зелених. Перед новим урядом, який
очолив лідер соціалістів Л. Жоспен. стали складні завдання щодо забезпечення стабільності
економічного розвитку, вирішення соціальних питань, а також виконанню зобов'язань країни в ЄС.
З огляду на нову розстановку сил у світі після розпаду СРСР і комуністичного блоку уряд Ж.
Ширака відмовилося від розміщення на своїй території ракет типу "земля-земля» і підтвердило свій курс
на створення європейської самооборони.
Падіння тоталітарних режимів у країнах Східної та Південно-Східної Європи, розпад СРСР
сприяли активізації зовнішньополітичної діяльності Франції в цьому регіоні. Вона однією з перших
визнала суверенітет країн, що входили до складу СРСР. Так, 24 січня 1992 Франція визнала незалежність
України. Під час візиту міністра закордонних справ Франції до Києва був підписаний протокол про
встановлення дипломатичних відносин і консульське угоду про спрощення візового режиму. Візит в 1997
р. Президента України Л. Кучми до Франції і підписання нових двосторонніх договорів відкрили широкі
перспективи економічного і політичного співробітництва між двома країнами.
Питання для закріплення
1. Які характерні риси соціально-економічного і політичного життя Франції в 1944-1946 рр..?
2. Охарактеризуйте політичний та економічний розвиток Франції в роки Четвертої республіки.
3. Порівняйте основні положення конституцій Четвертої і П'ятої республік. У чому відмінність
конституції, підготовленої де Голлем?
4. Які наслідки для політичної та економічної стабілізації мала конституція П'ятої республіки?
5. Які зміни відбулися в зовнішній політиці президента де Голля?
6. Визначте причини і сутність подій 1968 р. у Франції.
7. У чому відмінність політичного та економічного становища Франції в 70-і роки?
8. Розкрийте зміст і наслідки політики президента Ж. Помпіду. Чим обумовлено падіння ролі
комуністів у політичному житті Франції в 80-і роки?
9. Визначте особливості політичного та економічного становища Франції в 90-і роки.

