
Методичні рекомендації

Розглядати історію Франції останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. доцільно

починати з наслідків революції 1871 р (Паризької комуни) для політичного,

соціально-економічного і культурного розвитку країни. Схарактеризуйте політичну

боротьбу навколо прийняття нової конституції Франції. Хто був першими двома

президентами країни? Які вони мали політичні уподобання? У чому полягали

основні особливості конституції 1875 року? Які повноваження згідно з нею мав

голова держави? Що представляв собою французький парламент? Розкрийте

повноваження Сенату і Палати депутатів. Схарактеризуйте механізм обрання

французького президента.

Зверніть увагу на результати виборів 1881 року. Розкрийте основні ініціативи уряду

республіканців, створеного за їх підсумками. Як змінився баланс сил у парламенті

за підсумками виборів 1885 року? Розкрийте основні напрями колоніальних

завоювань Франції в останню третину ХІХ ст.

Схарактеризуйте ідеологічні і соціальні особливості руху буланжистів і організації

Ліга Патріотів. Чому такі течії користувалися в країні значною підтримкою?

Порівняйте результати виборів 1889 року з попередніми. Які тенденції в політичних

уподобаннях французів можна відзначити? Назвіть організації лівого спрямування,

що діяли в країні. Які цілі вони ставили перед собою? Як панамський скандал 1889

року вплинув на політичні партії Франції та настрої у суспільстві? Зверніть увагу на

результати парламентських виборів 1893 року. Про що вони свідчать?

Схарактеризуйте ініціативи урядів поміркованих лібералів.

Вкажіть, як відома справа Дрейфуса вплинула на політичні процеси у Франції? Якою

за її підсумками стала партійно-політична дихотомія? Які наслідки мав політичний

скандал пов'язаний зі смертю президента Ф. Фора?

Вкажіть основні економічні процеси у Франції наприкінці ХІХ ст. Чим були визначені

більш повільні, у порівнянні з Німеччиною, темпи монополізації у Франції? Які галузі

економіки розвивалися в країні у зазначений період? Чим було зумовлено

розширення протекціоністських ініціатив?

Зверніть уваги на макроекономічні показники Франції початку ХХ ст. Як вони

позначилися на рівні життя громадян країни? Чи мав недоліки промисловий

розвиток Франції?

Як змінилися політичні уподобання французів на початку ХХ ст.? Вкажіть основні

організації правого – націоналістичного спрямування. Схарактеризуйте їхню

соціальну базу. Вкажіть партії ліберального напряму, створенні на початку ХХ ст.

Проаналізуйте їхні програми.

Проаналізуйте результати виборів 1902 року. Якими були основні напрями політики

урядів лівого блоку? Визначне зміст реформ армії? Зверніть увагу на результати

виборів 1906 року, обставини створення кабінету Ж. Клемансо і його основні

напрями діяльності. Схарактеризуйте зміни у політичних уподобаннях французів

згідно результатів виборів 1910 і 1914 років. Порівняйте між собою концепції

міжнародної політики Т. Делькассе і Ж. Кайю. Який зовнішній курс реалізовував

Париж за правління Р. Пуанкаре?

Як Перша світова війна позначилася на економіці Франції? Які заходи внутрішнього

характеру було впроваджено у життя за часів збройного конфлікту? Проаналізуйте

наслідки Першої світової війни для країни.
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