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Контрольна робота 

Тема: Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального 

суспільства 

Контрольну роботу виконайте в робочому зошиті

 

1. Сплеск активності молодіжних рухів у 1960-х роках був спричинений переважно 

А дискримінацією молоді в політичних правах 

Б економічними причинами 

В конфліктом між довоєнним і післявоєнним поколіннями 

Г пропагандою СРСР щодо переваг соціалізму над західними демократіями 

 

2. «Економічне диво» у ФРН припало на 

А 1940-і роки 

Б 1950-і роки 

В 1970-і роки 

Г 1980-і роки 

 

3. Тип економічної системи, якому притаманні високий рівень соціального й економічного 

добробуту громадян, цілеспрямованість державної політики на утвердження соціальної 

справедливості, захищеності, високого рівня якості життя, називають 

А соціальною ринковою економікою 

Б економікою індустріального суспільства 

В економікою інформаційного суспільства 

Г глобальною світовою економікою 

 

4. Унаслідок підписання Римських договорів було 

А створено Раду Європи 

Б створено Європейське Економічне Співтовариство 

В запроваджено загальноєвропейську грошову одиницю — євро 

Г ухвалено прапор і герб Європейського Союзу 

 

5. Структуру, яка поєднує фінансову, виробничу, науково-технологічну, торговельну й 

інші діяльності та характеризується глобальним масштабом, називають 

А науково-технологічним парком 

Б інформаційно-технологічною компанією (ІТ-компанією) 

В транснаціональною корпорацією 

Г трастовою компанією 

 

6. З-поміж наведених тез оберіть ті, які характеризують причини утвердження США як 

провідної держави «вільного світу». 

А Завдяки військовим замовленням для власної армії та армій союзників промисловість 

отримала потужне прискорення. 

Б За результатами Другої світової війни країна суттєво розширила свою територію.  

В Американський долар отримав статус світової грошової одиниці. 

Г Країна мала потужний економічний, політичний та військовий потенціал. 

 

7. Прочитайте фрагмент з історичного документа. 



«Період антикомуністичного божевілля в житті Америки був часом, коли істиною 

вважалися бездоказові звинувачення. Коли існувала презумпція провини. А невинуватість 

потребувала документального підтвердження... Практикувалася збочена форма демократії: усі 

звинувачення, незалежно від джерела їхнього походження, визнавалися однаково серйозними. 

Домогосподарка чи бакалійник... могли поставити під загрозу кар'єру кінозірки, просто 

написавши лист». 

Роберт Скляр, американський історик (Sklar R. Movie-made America; How the Movies Changed 

American Life. — N. Y., 1975. — P. 266). 

У документі йдеться про 

А період сегрегації 

Б період маккартизму 

В рух афроамериканців за громадянські права 

Г молодіжні виступи 1960-х років 

 

8. Виберіть з переліку країни, у яких у певний час існували авторитарні режими. 

1 Австрія 

2 Бельгія 

3 Велика Британія 

4 Греція 

5 Іспанія 

6 Канада 

7 Нідерланди 

8 Португалія 

 

9. Подія, зображена на фото, відбулася в 

 
А 1968 р. 

Б 1974 р. 

В 1975 р. 

Г 1990 р. 

 

10. Установіть відповідність. 

Країна 

1 Велика Британія 

2 Канада 

3 Франція 

4 США 

Політичний діяч 

А Франсуа Міттеран 

Б Рональд Рейган 

В Маргарет Тетчер 

Г П'єр Трюдо 

Д Конрад Аденауер 

 

11.Установіть відповідність. 

Поняття 

1 неолібералізм 

2 неоконсерватизм 

3 маккартизм 

4 «рейганоміка» 

 

 



Визначення 

А політика, що мала на меті зменшення інфляції та рівня безробіття через обмеження 

державного втручання в економіку, скорочення витрат на соціальні програми, подолання 

інфляції для забезпечення економічного зростання 

Б політика посилення ролі держави в економіці й суспільному житті за умови збереження 

демократії, вільної конкуренції, приватного підприємництва 

В політика пристосування традиційних цінностей до реалій сучасності; передбачає 

монетаризм, обмеження державного втручання, заохочення приватної ініціативи 

Г політика, що полягала в протидії й боротьбі з комуністичним проникненням і шпигунством 

на користь СРСР, у переслідуванні осіб з ліберальними переконаннями 

Д політика, що супроводжувалася приватизацією національних підприємств, монетаризмом, 

зменшенням фінансування освіти й охорони здоров'я 

 

12. Виберіть зі списку шість країн-засновниць Європейського Союзу. 

1 Австрія 

2 Бельгія 

3 Велика Британія 

4 Греція 

5 Данія 

6 Іспанія 

7 Італія 

8 Канада 

9 Люксембург 

10 Нідерланди 

11 Португалія 

12 Франція 

 

Виконану контрольну роботу відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної 

дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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