
Методичні рекомендації

Починаючи розглядати історію Великої Британії пізньовікторіанської епохи,

спробуйте відповісти на питання, чому приголомшливі темпи економічного

зростання середини ХІХ ст. на початку 1870-х рр. змінилися затяжною кризою? Чим

пояснюються повільні, в порівнянні з Німеччиною і США, темпи монополізації;

труднощі в оновленні технологій виробництва; зниження темпів приросту

виробництва промислової продукції; зниження частки реінвестування у власне

виробництво? Які інновації були проваджені у життя у Великій Британії упродовж

досліджуваного періоду? Назвіть особливості процесу монополізації та найбільш

успішні компанії країни.

Вкажіть соціальні наслідки економічної кризи 1870-х років для Великої Британії. Як

ці зміни вплинули на політичні процеси в країні? Чому посилилася боротьба за

владу? Схарактеризуйте систему державної влади в країні. Чи однорідними в

ідеологічному плані були британські партії лібералів і консерваторів? Як політичні

реформи 1870-х – 1880-х рр. позначилися на функціонування політичної системи

країни?

У чому полягав принцип «блискучої ізоляції» у зовнішній політиці Лондону? Назвіть

основні напрямки колоніальної експансії країни. Вкажіть відмінності у концепції

обґрунтування колоніальної експансії лібералів і консерваторів? Які політичні сили

лівого соціалістичного спрямування були створені наприкінці ХІХ століття?

Назвіть найбільш яскравих представників британського модернізму у літературі,

живописі і архітектурі.

Розробивши відповідні критерії, спробуйте порівняти основні тенденції економічного

розвитку Британії у пізньовікторіанську і едвардіанську епоху. Які верстви

суспільства підтримували фритредерство, а які протекціонізм? Як колоніальна

експансія і англо-бурська війна позначилася на економіці Британії? Схарактеризуйте

торговельний баланс країни з іншими державами світу.

Розкрийте причину успіху Ліберальної партії на виборах 1906 року. Схарактеризуйте

їхню програму. Схарактеризуйте соціальну політику британського уряду упродовж

1906–1911 рр. Перерахуйте основні ініціативи британської владу у цій сфері. Які

політичні реформи запропонували ліберали? Розкрийте позицію основних

політичних сил каїни щодо проблеми самоврядування Ірландії. Вкажіть основні

напрями зовнішньої політики Лондону на початку ХХ ст. Чому країна відмовилася від

принципу «блискучої ізоляції»?

Розкрийте причини спроб влади обмеження діяльності профспілок. Зверніть увагу

на обставини створення Лейбористської партії. 

На що була націлена пропаганда країна підчас Першої світової війни? Як

змінювалася чисельність британської армії упродовж конфлікту? Розкрийте зміст

«Закону про виробництво озброєння». Вкажіть основні ініціативи влади у сфері

економіки.

Розкрийте причини Великоднього постання в Ірландії 1916 року. Проаналізуйте його

результати. Що спровокувало розкол в правлячій Ліберальній партії 1916 року?

Якими біли наслідки участі країни у першій світовій війні? Спробуйте їх

проаналізувати.
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