
Методичні рекомендації

Згадайте обставини проголошення Німецької імперії. Схарактеризуйте

політичне влаштування країни згідно конституції 1871 року? У чому полягала

особливе становище Пруссії згідно з основним законом держави? Які повноваження

мав імператор? Вкажіть основні функції парламенту – верхньої і нижньої палати.

Спробуйте дати розгорнуту характеристику партійному спектру Німеччини. Назвіть і

розкрийте програмні цілі німецьких правих – консерваторів. Порівняйте

електоральну базу та ідеологію Націонал-ліберальної партії і Католицької партії

Центру. У аналогічний спосіб зробіть компаративний аналіз Німецької

прогресистської і Німецької народної партій.

Схарактеризуйте програми німецьких лівих – Соціал-демократичної партії

Німеччини.

         Порівняйте фази економічного розвитку Німеччини, Франції і Великої Британії.

Чим був визначний той факт, що країна не переживала затяжних криз у зазначений

період часу. Дайте оцінку політиці культуркампфу. Вкажіть обставини прийняття

виключних законів проти соціалістів.

         Розкрийте обставини переходу країни від фритредерства до протекціонізму.

Які соціальні верстви підтримували ці заходи, а які ні. Чому?  Вкажіть наслідки цього

повороту для економічного розвитку Німеччини. Назвіть основні соціальні ініціативи

уряду О. Бісмарка.

Хто став основним ініціатором створення Союзу трьох імператорів? Чому розплався

цей блок. Яку роль відіграв уряд країни у створенні Троїстого союзу? Коли

розпочалися колоніальні завоювання Німецької імперії? Чи вірним є твердження, що

«країна запізнилася до розподілу світу»? Яку позицію щодо колоніальної політики

мав уряду О. Бісмарка? Розкрийте його обставини відставки.   

Проаналізуйте міграційні процеси у Німеччині наприкінці ХІХ століття.

Схарактеризуйте темпи урбанізації у державі.

Порівняйте темпи монополізації економіки країни наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст.

Назвіть найпотужніші німецькі компанії і схарактеризуйте галузеву структуру

національної економіки. Вкажіть основні напрями експорту капіталу. У чому

полягала специфіка розвитку сільського господарства? Проаналізуйте розподіл

землі в країні. Чи пожвавилися темпи колоніальної експансії країни на початку ХХ

ст.? Вкажіть основні напрями колоніальної експансії. Схарактеризуйте програму

будівництва військово-морського флоту 1898 року. Що вона передбачала? Дайте

оцінку внутрішній і зовнішній політиці уряду Г. фон Капріві. Чи змінився курс країни

за правління кабінету Х. Гогенлое?

Порівняйте розвиток профспілкового руху у Німеччині та інших країнах. Розкрийте

зміст політичних реформ і соціальні ініціативі уряду Б. фон Бюлова. Проаналізуйте

результати виборів 1907 року. Розкрийте причини відставки кабінету Бюлова.

Схарактеризуйте міжнародне положення Берліну за правління кабінету

Т. фон Бетмана-Гольвега. Вкажіть ініціативи влади щодо війскового приготування.

Яку роль у пропаганді війни відіграли Паннімецький і Флотський союзи? Дайте

оцінку внутрішній політиці кабінету Г. фон Бетман-Гольвега. Проаналізуйте

результати виборі 1912 року.

Назвіть основні ініціативи економічного, політичного і соціального характеру за часів

Першої світової війни. Як збройний конфлікт позначився на економічному положенні

країни? Вкажіть наслідки Першої світової війни для соціально-економічного і
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політичного розвитку держави.
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