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Група №14 

Урок № 9 

Тема уроку: Велика Британія і Франція в міжвоєнний період 

Мета уроку:  

Навчальна: охарактеризувати наслідки Першої світової війни для Франції, розкрити 

основні тенденції політичного та економічного розвитку країни у 1920-ті рр., 

показати особливості кризи 1930-х рр. у Франції; охарактеризувати процес приходу 

Народного фронту до влади, показати розвиток Франції у період перебування при 

владі уряду Народного фронту, розкрити суть політики і причини поразки 

Народного фронту;  

Розвивальна: формувати в учнів уміння аналізувати і узагальнювати історичний 

матеріал;  

Виховна: виховати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до 

історичного минулого своєї держави.  

Матеріал до уроку: 

1. Для Британської імперії, як і для інших країн-учасниць, Перша світова 

війна, за перемогу в якій заплатили своїми життями 900 тис» британців, рішуче 

позначилася на подальшій долі імперії. (Унаслідок війни традиційні британські 
галузі економіки - вуглевидобувна, металургійна, суднобудівна скоротили своє 

виробництво. Натомість хімічна галузь, автомобіле-, літако- і машинобудування 

- галузі, що працювали на війну, перебували на піднесенні. Перебудова 
британської промисловості проходила боляче для країни. До того ж скоротився 

експорт британських товарів, Англія втратила традиційні ринки збуту товарів, а 

нових не набула. 

Проте довгоочікуваний мир, що настав у 1918 р., був настільки радісною 

подією, що тимчасово «згладжував» проблеми. Упродовж двох повоєнних років 
у Британії спостерігався справжній купівельний бум: населення, прагнучи 

надолужити згаяне за роки війни, скуповувало практично всі товари, що 

з'являлися на полицях крамниць. Та, як це завжди буває, гроші скоро скінчилися 
й товари, які вироблялися у дедалі більшій кількості, уже не розкуповувалися. У 

1920 р. розпочалася звичайна у такій ситуації криза перевиробництва, що 

змінилася застоєм. 

При цьому соціального вибуху не сталося. Власне, перед країною найменш 

гостро, порівняно з іншими європейськими державами, постала загроза 
комуністичної революції. Натомість у суспільстві, де вкорінилися парламентські 

традиції й законність, загострилася боротьба за соціальну справедливість. 
Причому обидва табори - працівники і роботодавці, розуміли цю справедливість 

по-своєму: робітники вимагали від підприємців і держави дотримання їхніх 



економічних прав, а підприємці - скасування запровадженого у роки війни 

державного регулювання економіки при збереженні державного субсидіювання. 

Не уникла Британія й загальноєвропейських повоєнних проблем: 

промислового спаду, безробіття і, як наслідок, зниження рівня життя більшості 

населення. Насамперед ці проблеми були пов'язані зі змінами у світовій торгівлі. 
По-перше, падіння цін на сировину призвело до збідніння британських колоній, 

а відтак - до скорочення британського експорту в колонії. По-друге, продукція 
індійських та японських текстильних фабрик через дешевизну робочої сили 

почала витісняти Англію з її традиційних ринків збуту. 

2. Поворотним пунктом у новітній британській історії стали парламентські 

вибори, що відбулися у грудні 1918 р. 

Лейбористська партія набрала відразу 2,3 млн голосів і отримала 63 місця 

в парламенті, уперше ставши провідною опозиційною партією. Також ці вибори 
були першими, в яких взяли участь жінки (ті, яким виповнилося 30 років). Країна 

стала свідком грандіозної перемоги лідерів, які обіцяли «вичавити» 
достатньо коштів і цінностей з Німеччини на відшкодування страждань 

британців у роки війни. Лідер лібералів Д. Ллойд Джордж залишився прем'єр-

міністром, але політика його коаліційного уряду надто залежала від 

консерваторів. 

Парламентські уряди лібералів та консерваторів існували в Британії 
упродовж багатьох століть і здавалося неймовірним, що цьому настане кінець. 

Почергово то одні, то інші перебували чи біля керма влади, чи у статусі 

парламентської опозиції. 

Коли 1923 р. було сформовано перший лейбористський уряд, знайшлося 

чимало недалекоглядних людей, які перелякалися, що це знаменує початок 

революції в країні. 

Проте скоро вони самі пересвідчилися в тому, наскільки вони помилялися. 

Лейбористи заперечували комунізм російського ґатунку і обстоювали винятково 
конституційний шлях приходу до влади. Прем'єр-міністр Рамсей Макдональд 

виявився зовсім не диктатором і, до того ж, послідовним прихильником Ліги 

Націй. 

Його уряду судилося проіснувати чотири роки, і 1924 р. до влади 

повернулися консерватори на чолі зі Стенлі Болдуїном (цей уряд проіснував до 

1929 р.). 

Чи не головною повоєнною проблемою Британії було ірландське питання - 

ірландські націоналісти більше не задовольнялися гомрулем (самоврядуванням). 
На виборах у грудні 1918 р. в Ірландії перемогла націоналістична партія Шін 

Фейн, а в ірландській столиці Дубліні самопроголошений парламент проголосив 

Ірландію незалежною республікою. 



У 1919 р. в Ірландії розпочалася громадянська війна, в якій провідну роль 

відігравала Ірландська республіканська армія (ІРА). Проти незалежності 

виступили уряд Д. Ллойд Джорджа та шість протестантських графств Ольстера. 

1921 р. між ворогуючими сторонами було укладено перемир'я й досягнуто 

домовленостей, за якими Ірландія отримала статус домініону у складі 
Британської імперії, а шість протестантських графств Ольстера - право 

проголосувати за вихід зі складу Ірландської республіки і залишитися частиною 

Сполученого Королівства. 

3. С. Болдуїн був досвідченим політиком, але виявився недостатньо 

активним прем'єром. Він щиро вірив у те, що після жахів і страждань Першої 
світової війни понад усе британці потребують миру і спокійного життя. Відтак не 

випадково у Локарно міністр закордонних справ О. Чемберлен грав одну з 

головних ролей у відродженні віри у довготривалий мир у Європі. Ця віра 
настільки опанувала багатьма британцями, що вони не часто замислювалися над 

тим, що протока Ла-Манш не може бути перешкодою для ворожої авіації... 

Уряд С. Болдуїна прагнув проводити спокійну внутрішню й зовнішню 

політику, проте саме період прем'єрства С. Болдуїна був неспокійним часом 

соціальних конфліктів у Британії. Найскладнішою була шахтарська проблема. 
Для англійців, які непорушно шанують традиції, вугілля було не просто 

джерелом тепла, воно було невід'ємним атрибутом британського способу життя. 

Цілі покоління сформувалися з переконанням, що у світі може трапитись 

що завгодно, але камін, розпечений англійським вугіллям, повинен завжди 

палати в оселі. Проте з часом шахти стали збитковими, попит на вугілля 
скоротився через післявоєнну економічну депресію на континенті та 

конкуренцію з боку нафти. 

Британські тред-юніони (профспілки) вважали, що таке становище 
склалося тому, що приватні власники не дбають про стан вугільної 

промисловості, а відтак існує єдиний вихід — шахти потрібно націоналізувати. 
Власники шахт дотримувалися іншої думки — щоб шахти могли успішно 

конкурувати з новими джерелами енергії, а шахтарі й далі мали роботу, слід 

подовжити тривалість робочого дня і скоротити заробітну плату. Про те, що в 
роки війни власники шахт отримували надприбутки, але на модернізацію шахт 

виручку не витрачали, вони воліли не згадувати. 

Ще 1921 р. уряд повернув шахти власникам, чим накликав на себе гнів 
шахтарів. Упродовж п'яти років держава витрачала чимало коштів платників 

податків на субсидії власникам шахт, щоб ті не скорочували кількість робочих 
місць під приводом збитковості шахт. Наприкінці квітня 1926 р. державні 

субсидії припинилися і власники почали звільняти шахтарів з роботи. Реакція 

шахтарів була блискавичною - 3 травня вони розпочали грандіозний страйк, який 
переріс у загальнобританський і тривав до 12 травня, завдавши найтяжчого 

у XX ст. удару британській промисловості. 



Проте шахти стали яблуком розбрату не лише між шахтарями і власниками 

шахт, страйк розколов Британію навпіл: по один бік конфлікту стали шахтарі, по 

інший - середні та заможні верстви. 

Шахтарів підтримав Британський конгрес тред-юніонів (БКТ), а власників 

- уряд С. Болдуїна, через що прем'єр опинився віч-на-віч із загрозою загального 
страйку. Профспілки інших галузей закликали своїх членів припинити роботу 

на підтримку шахтарів, які вимагали підвищення заробітної плати і поліпшення 

умов праці. 

Дев'ять днів життєдіяльність країни підтримувалася завдяки участі 

добровольців, які прибирали вулиці, вивозили сміття тощо, проте майже нікому 
не спадало на думку вдатися до революції і повалити парламент. Англійці 

віддавали перевагу вирішенню справ у рамках закону, не перетворюючи 

трудовий конфлікт в особисту ненависть. Відомий навіть випадок, коли між 

страйкарями і поліцією було організовано футбольний матч. 

Так само повелися й усі без винятку політичні партії, закликавши до 

порозуміння, щоб протистояння не переросло у громадянську війну. 

11 травня 1926 р. Верховний суд країни визнав страйк незаконним і вже 

наступного дня керівництво БКТ оголосило про його припинення. Страйк 
шахтарів, які не підкорилися рішенню Генеральної ради БКТ, тривав до кінця 

листопада. 

Крах загального страйку послабив позиції тред-юніонів і вони не відновили 

свою могутність аж до закінчення Другої світової війни. Проте він змусив 

парламент прийняти у 1927 р. важливий закон про трудові конфлікти і 
профспілки. Цей закон завдав тред-юніонам такого удару, від якого вони не 

отямилися до закінчення Другої світової війни. 

Вимоги закону про трудові конфлікти і тред-юніони 

• Між оголошенням страйку і його початком має пройти певний час 

(«охолоджувальний період»), щоб роботодавці й працівники спробували 
порозумітися, уникнувши страйку. 

• Організатори та учасники незаконних страйків підлягали штрафу чи 

навіть відповідальності перед судом. 
• Масове пікетування заборонялося. 

• Політичні внески тред-юніонів до скарбниці Лейбористської партії 

заборонялися. 
• Тред-юніони державних службовців не могли членствувати в БКТ. 

4. Втрати Франції у Першій світовій війні порівнювані лише з російськими: 
1,4 млн французів було вбито, 750 тис. скалічено. У роки війни було мобілізовано 

кожного 5-го француза (в Англії - кожного 8-го). У цілому загинули кожні 2 з 10-

ти чоловіків віком від 20 до 45 років, а кожного 10-го було поранено. Отож 



працювати могли лише 4 з 10-ти двадцяти-сорокап'ятирічних французів. По війні 

сталося те, чого французи завжди боялися - на двох французів припадали 3 німці. 

Не менш жахливими були й економічні втрати країни: промисловість 11-ти 

північних районів було зруйновано, знищено 10 тис. підприємств, потоплено 

половину французького флоту тощо. До 134 млрд золотих франків загальних 

витрат на війну долучилися й понад 60 млрд зовнішнього боргу. 

Як і перед іншими країнами, перед Францією постала проблема перебудови 
структури національної економіки. Причому у Франції цей процес, на відміну від 

США та Великої Британії, не призвів до руйнації традиційних галузей: ювелірної 

справи, легкої та парфумерної промисловості, індустрії розваг. Важлива роль у 
цьому належала державі, яка не поквапилася відмовитись від втручання в 

економіку, а ненав'язливо спрямовувала її через Національну економічну раду, 

Вищу залізничну раду, заснований урядом банк «Національний кредит». 

5. Про готовність звалити на свої плечі тягар відбудовчого періоду 

заявляли усі провідні політичні партії країни, що брали участь у парламентських 
виборах у листопаді 1919 р. Перемогу на них  І здобули об'єднані в Національний 

блок праві консерватори, очолювані Олександром Мільераном. Вони 

користувалися широкою підтримкою французів, оскільки зуміли знайти розумну 
середину. Блок був заінтересований у слабкому президенті й досяг свого - на 

президентських виборах 1920 р. переміг академік Поль Дешанель. Через кілька 
місяців президента було поміщено до божевільні й його місце заступив О. 

Мільєран. Настала епоха нових політиків, які успадкували старі проблеми своїх 

попередників. 

Після війни для Франції її союзниками було створено режим сприяння: 

закріплено за нею Ельзас і Лотарингію, надано права на експлуатацію Саарського 

вугільного басейну, передано турецькі та німецькі колонії, натуральні поставки 
вугілля, лісу, будівельних матеріалів на суму понад 8 млрд золотих марок. Це, 

природно, не вирішувало проблем країни і не усувало напруженості у відносинах 
між Францією та Німеччиною (наприклад, у 1923 р. французи окупували 

німецький Рур), але було зручним стартовим майданчиком для її нового 

економічного злету. 

Співчуття збоку США та Великої Британії Франція у 20-х рр. не знайшла 

через своє ставлення до Німеччини. На думку Лондона, французи невиправдано 

суворо ставилися до переможених німців і тим стимулювали піднесення в 
Німеччині націоналізму та реваншизму. Останнє заважало стабілізації в Західній 

Європі. Тепер Англія вже була не стільки союзником Франції у боротьбі з 

Німеччиною, скільки посередником між ними. 

Украй гострою була фінансова проблема. У роки війни уряд фінансував 

витрати не за рахунок надходжень від податків, а в основному за рахунок англо-
американських кредитів та внутрішніх позик. По війні потрібно було виділяти 

значні кошти на виплату пенсій вдовам та інвалідам, на відбудову економіки. 



Особливостями післявоєнної відбудови у Франції були збереження 

характерної для неї великої кількості дрібних підприємств, фінансові вкладення 
більшості французів не у виробництво, а в цінні папери (наприклад, у 1929 р. 

прибуток від них втроє перевищив надходження від промисловості), сімейні 

торговельні підприємства та сільськогосподарські ферми. 

У цілому у 20-х рр. французам вдалося досягти непоганих результатів: 

відновлено господарське життя північно-східних районів; урядові кредити дали 
змогу повністю ліквідувати безробіття; встановлено 8-годинний робочий день, 

укладено урядом колективні договори; денаціоналізовано промисловість. 

На парламентських виборах 1924 р. Національний блок тим не менше 
зазнав поразки від Картелю лівих сил - блоку центристських радикалів і 

соціалістів, очолюваного Едуардом Ерріо. Опозицію йому склали: з правого 

флангу - Національний блок, з лівого - комуністи. 

На кредити від США розраховувати не доводилося через нестабільність 

франка та відмову французів обговорювати їхні грошові зобов'язання перед 
США. Американські кредити тепер в основному надавалися Німеччині. Через два 

роки (липень 1926 р.) уряд Картелю лівих сил через неспроможність розв'язати 

фінансові проблеми подав у відставку, а сам блок протягом 1925 р. розпався. 

Улітку 1926 р. на парламентських виборах першість була за коаліцією 

правих партій під назвою «Національна єдність» на чолі з Р. Пуанкаре. Новому 
уряду вдалося забезпечити країні економічне зростання, швидкі (вищі, ніж у 

Німеччині та Великій Британії) темпи промислового розвитку і, найголовніше, - 

подолати інфляцію. 

На хвилі успіху «рятівник франка» Р. Пуанкаре привів блок до перемоги на 

виборах 1928 р., але через вихід з нього радикалів, очолюваних Едуардом 

Даладье, блок розпався, а сам Р. Пуанкаре наступного після виборів року подав 

у відставку і залишив велику політику. 

Домашнє завдання: 

1. Охарактеризуйте внутрішню політику урядів Ллойд-Джорджа і 

консерваторів. 

2. Які зміни відбулися у політичному житті Британії у 20-ті роки? 

3. Які причини і наслідки страйку 1926 року? 

4. Вперше в історії Британії лейбористи прийшли до влади: 1922, 1924, 

1926 р.? 

5. Охарактеризуйте економічне і політичне становище Франції після 

війни. 
6. Які фактори сприяли стабілізації економіки Франції? 

7. Які внутрішньополітичні заходи були проведені урядом лівого блоку? 

Хто був його лідером? 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com                  

З повагою Руда Вікторія Василівна! 
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