
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 2 

 

1. Внаслідок Другої світової війни відбулося зміцнення світової ролі Сполучених Штатів, 

що пояснювалося такими причинами: 

► на відміну від європейських країн, територія США не стала об’єктом ведення бойових 

дій, а, отже, і не зазнала руйнувань; 

► економіка США значно збагатилася за рахунок виготовлення військової продукції та 

надання кредитів; долар став світовою валютою; 

► наприкінці 1945 р. США монопольно володіли атомною зброєю. 

2. Після смерті Ф. Рузвельта в країні почали домінувати прихильники побудови 

світового порядку за американським зразком. 

3. В той же час у самих США відбувалася гостра боротьба чорношкірого населення 

за свої права, яка закінчилася його перемогою і визнанням рівності між білими і 

небілими американцями. У 2008 р. Сполучені Штати вперше очолив представник не 

білої раси. 

4. США досягли визначних успіхів у науково-технічній сфері (комп’ютеризації, 

освоєнні космосу тощо). 

5. Однією з провідних країн світу стала Канада, у суспільно-політичному і 

культурному житті якої велику роль відіграють вихідці з України. 

6.  У 1947 р. було прийнято план Маршалла – програму надання фінансової допомоги 

країнам Європи, що постраждали під час війни, з метою відновлення економіки і збереження 

засад діючої суспільної системи. Надання допомоги обумовлювалось рядом політичних 

умов, головною з яких було недопущення комуністів до участі у формуванні національних 

урядів країн Західної Європи. 

7. Процес торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва більшості 

країн Європи почав набувати інтеграційних форм. У 1951 р. було створено Європейське 

об’єднання вугілля і сталі, з участю Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Франції і 

ФРН. У 1957 р. ці країни підписали Римський договір і утворили Європейське економічне 

співтовариство (Спільний ринок). На початку 1990-х pp. інтеграція завершилася створенням 

Європейського Союзу (ЄЄ). 

8. Після 2008 р. ряд країн Євросоюзу (зокрема, Греція, Іспанія, Португалія та Італія) 

переживають глибоку економічну кризу, яка поглиблює розбіжності серед провідних членів 

цього об’єднання. Серйозні проблеми  в ЄС спричинила й значна міграція з Близького 

Сходу, від якої потерпають у першу чергу найрозвинутіші країні Європи (Німеччина та 

Франція). Населення Великої Британії на референдумі (так званий «брексіт») проголосувало 

за вихід з Євросоюзу, посиливши тим самим позиції «євроскептиків» та націоналістів з 

інших країн ЄС.   

9. Поступово втрачають позиції традиційні партії – до парламентів європейських країн та 

навіть європарламенту все частіше потрапляють представники «неформальних» організацій, 

на кшталт «партій піратів» (Швеція, Чехія) тощо.     


