
Лекція 1.1. Основні тенденції розвитку

країн Західної Європи та Північної

Америки в останню чверть ХІХ – на

початку ХХ ст.

*                    складанням індустріального суспільства;

*                    завершенням епохи революцій в Європі;

*                    встановленням конституційно-парламентського ладу, оформленням

існуючого зараз партійного спектру;

*                    появою у З. Європі двох нових централізованих держав – Німеччини і

Італії і складанням нової – Постфранкфуртська системи міжнародних відносин;

*                    формуванням масової культури.

Верхня ж (1918 р.) – це завершення Першої світової війни.

Теоретичне осмислення епохи

*                    Дискусія про імперіалізм як стадію розвитку капіталізму.

*                    Індустріальне суспільство і його характерні риси.

*                    Теорія модернізації.

*                    «Ешелонная» концепція розвитку капіталізму.

*                    Цивілізаційний підхід до вивчення історії. 

Фактори розвитку за К. Марксом

Основні

1. Касова боротьба.

2. Зростання виробничих сил.

Другорядні

1. Релігійні, етнічні, загальнонаціональні інтереси.

2. Історичні, культурні традиції.

3. Різні аспекти взаємодії людей з мінливим середовищем їхнього життя (тобто

цивілізаційні чинники суспільного розвитку).

4. Особисті мотиви поведінки людей, в тому числі і лідерів.

5. Особливості соціальної психології різних верств населення.

ДЖОН АТКІНСОН ГОБСОН –  британський економіст. Навчався в Оксфорді

(Лінкольн-коледж). Викладав в Лондонській школі економіки. Член Фабіанського

товариства. Підкреслював важливість людських цінностей на противагу цінностям

ринку. Економічні спади пояснював недоспоживанням і вважав, що від криз

розвинені країни може врятувати тільки експорт надлишкового капіталу в менш

розвинені регіони. Закликав боротися з монополіями і до повернення до класичної

моделі капіталізму і розвитку парламентської демократії.

Рудольф Гільфердінг – австрійський і немецький марксист, лідер соціал-демократії і
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політичний діяч Німеччини. Пояснив нові явища капіталізму, зі вступом в стадію

монополізму; розглянув процес підпорядкування дрібних капіталів великим;

захищав тезу про зрілість капіталізму для заміни його соціалізмом.

Генріх Кунов – німецький історик, соціолог, етнограф, публіцист; один із теоретиків

німецької  соціал-демократії. Держава лише на ранніх стадіях свого розвитку є

органом класового панування, в подальшому ж стає надкласовим; початок

перетворення буржуазної держави в надкласовий пов'язував з деяким розширенням

його економічних функцій. Це послужило теоретичною основою для висновку про

можливість перетворення суспільства без повалення влади капіталістів.

Розглядаючи історію як процес соціальної еволюції, заперечував необхідність

політичної революції.

Володимир Ленін. Імперіалізм – загнивання капіталізму в цілому.

1. Зростання мілітаризму, паразитизму, корупції, олігархії.

2. Придушення свободи, демократії, а в області ідеології.

3. Зростання шовінізму, націоналізму, расизму, містики з метою духовного

поневолення мас.

Мархлевський Юліан – польський теоретик комунізму. Розглянувши взаємозв'язок

економічної та політичної форм боротьби робітничого класу і співвідношення

насильницького і мирного шляхів повалення капіталізму, обґрунтовував

марксистські тези про неминучість класової боротьби в буржуазному суспільстві,

про особливу місії пролетаріату і розкривав роль соціалістичної ідеології в

політичній освіті робітничого класу.

Концепція «індустріального суспільства»

Цей термін вперше прозвучав в роботах Сен-Симона на межі XVIII – XIX ст., і

приблизно в той же час в роботах А. Сміта розглядалися економічні та соціальні

особливості розвитку суспільства, заснованого на механізованому (індустріальному)

товарному виробництві. Широке поширення концепція індустріального суспільства

отримала в 50–60-х рр. XX століття в США (Арон, Ростоу, Белл та інші), коли за

допомогою неї вирішувалися навіть прикладні завдання – організація на

підприємствах і рішення трудових конфліктів. Домінуючим фактором виробництва

стає підприємницька діяльність. Вперше ввів підприємницький ресурс в якості

провідного чинника розвитку Йозеф Шумпетер.

Індустріальне суспільство

суспільство, що сформувалося в процесі і в результаті розвитку машинного

виробництва, виникнення адекватних йому форм організації праці, застосування

досягнень техніко-технологічного прогресу.

Характеризується:  

Масовим, потоковим виробництвом.1. 

Механізацією і автоматизацією праці.2. 

Розвитком ринку товарів і послуг.3. 

Гуманізацією економічних відносин.4. 

Зростанням ролі управління.5. 

Формуванням громадянського суспільства

Риси індустріального суспільства:

*                    виникнення креативного класу – підприємців та найманих робітників;

*                    зростання і розвиток спеціальної і загальної освіти, науки, культури,
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якості життя, інфраструктури;

*                    перехід до машинного виробництва;

*                    переміщення населення в міста – урбанізація;

*                    нерівномірність зростання економіки і розвитку – стабільне зростання

чергується зі спадами і кризами;

*                    суспільно-історичний прогрес;

*                    експлуатація природних ресурсів, часто, зі шкодою для екології;

*                    основа економіки – конкурентні ринки і приватна власність. Право

власності на засоби виробництва розглядається як природне і невід'ємне;

*                    трудова мобільність населення висока, можливості соціальних

переміщень практично не обмежені;

*                    найважливішими цінностями в індустріальному суспільстві визнані

підприємливість, працьовитість, чесність і порядність, освіта, здоров'я, здатність і

готовність до новацій.

Теорія економічного зростання

Уолт Уітмен Ростоу – американський економіст і політолог

Замість марксистського принципу виділення фаз розвитку по способам

виробництва, запропонував інші критерії – інновації, швидкість економічного

зростання, зміни в структурі виробництва. Виділяє п'ять стадій розвитку суспільства:

Традиційне суспільство. Аграрні суспільства з примітивною технікою, переважанням

сільського господарства, становою структурою і владою великих земельних

власників.

Перехідне суспільство. Зароджується підприємництво, складаються централізовані

держави, зростає національна самосвідомість.

«Зрушення». Промислова революція з великими соціально-економічними та

політичними перетвореннями.

Стадія «зрілості». Розвиток науково-технічної революції, зростання міст.

Ера «масового споживання». Зростання сфери послуг, перетворення виробництва

товарів споживання в основний сектор економіки.

Теорія модернізації  (А. Гершенкрон, Б. Мур, С. Хантінгтон)

розглядає внутрішні чинники розвитку будь-якої конкретної країни, виходячи з

установки, що «традиційні» країни можуть бути залучені до розвитку таким же

чином, як і більш розвинені.

У центрі уваги соціальні змінні, які сприяють прогресу і розвитку суспільства, і

визначають процес соціальної еволюції.

М. Вебер – німецький соціолог і історик (1864–1920). Розглядав соціальну структуру

як багатовимірну систему, пропонував враховувати не тільки місце груп людей в

системі відносин власності, а й соціальний статус особистості – її положення в

суспільстві відповідно до віку, статі, походженням, професією, сімейним станом.

Вважав, що соціальна поведінка людей в більшій мірі є продуктом дії пануючої в

суспільстві системи цінностей, культурних стандартів, що визначають значимість тієї

чи іншої діяльності, яка виправдовує або осуджує соціальна нерівність, здатної
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впливати на характер розподілу нагород і заохочень.

Олександр Гершенкрон – американський економіст і історик. Емігрував з сім'єю з

Росії в 1920 р. Навчався, потім працював у Віденському університеті. У 1940 році

переїхав до США, де викладав в Каліфорнійському (Берклі) та Гарвардському

університетах. Творець теорії "переваг відсталості", звертає увагу на можливість

більш швидкого розвитку відсталих економік за рахунок запозичення технологій у

більш розвинених економічних систем.

Економічна модернізація

*                    заміна сили людини або тварини неживими джерелами енергії – пар,

електрику, атомна енергія, використовувані у виробництві, розподілі, транспорті та

комунікації;

*                    відділення економічної діяльності від традиціоналістського оточення;

*                    заміна знарядь праці машинами і складними технологіями;

*                    зростання в кількісному і якісному відношенні вторинного

(промисловість і торгівля) і третинного (обслуговування) секторів економіки при

скороченні первинного (видобуток);

*                    зростаюча спеціалізація ролей і кластерів економічної діяльності –

виробництва, споживання та розподілу;

*                    забезпечення самопідтримки в зростанні економіки – як мінімум,

забезпечення зростання, достатнього для одночасного регулярного розширення

виробництва і споживання;

*                    зростаюча індустріалізація.

Політична модернізація

*                    наближення до диференційованої політичної структури з високою

спеціалізацією ролей та інститутів;

*                    еволюція політичної системи в напряму створення сучасного

суверенної держави;

*                    розширення сфери дії і посилення ролі законодавчого поля, що

об'єднує державу і громадян;

*                    розширення ролі держави;

*                    залучення до політичного життя все нових і нових соціальних груп та

індивідів;

*                    виникнення і зростання політичної бюрократії, перетворення

бюрократичної організації в домінуючу систему управління і контролю;

*                    ослаблення традиційних еліт і їх легітимності, посилення нових еліт.

Культурна модернізація

*                    диференціація головних елементів культурних систем;

*                    поширення грамотності і світської освіти;

*                    зростаюча віра в науку і технології;

*                    створення складної, інтелектуальної системи для підготовки до

здійснення спеціалізованих ролей;

*                    поява нових індивідуальних орієнтацій, звичок, характеристик, що
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сприяють пристосуванню до все більш широким соціальним горизонтів;

*                    розширення сфер інтересів людей;

*                    усвідомлення того, що винагорода повинна відповідати вкладу

індивідуума.

Типи модернізації (варіант І)

*                    ендогенна, яка здійснювалася країнами на власній основі (Західна

Європа, США і т. п.);

*                    ендогенно-екзогенна, здійснювана країнами на власній основі, нарівні

як і на основі запозичень (Росія, Туреччина, Греція та т. д.);

*                    екзогенна (в її імітаційних варіантах), що здійснюється на основі

запозичень при відсутності власного підстави (країни Латинської Америки, Африки).

Типи модернізації (варіант ІІ)

Первинна, органічна модернізація відбувалася в тих країнах, які були новаторами на

цьому шляху, і розгорталася завдяки внутрішнім чинникам, зокрема, корінних змін в

сфері культури, ментальності, світогляду. Її становлення пов'язують з появою

національних централізованих держав, зародженням ринкових відносин,

впровадженням рівних цивільних прав.

Вторинна, неорганічна модернізація відбувається як відповідь на зовнішній виклик з

боку більш розвинених і здійснюється переважно під впливом запозичення чужих

технологій і форм організації виробництва і суспільства, запрошення фахівців,

навчання кадрів за кордоном, залучення інвестицій. Її основний механізм – імітаційні

процеси. Починається вона не в сфері культури, а в економіці та / або політиці і в

останньому випадку визначається як наздоганяюча модернізація або «модернізація

із запізненням».

«Ешелонна» концепція розвитку капіталізму (І. Пантін, В. Хорос, Е. Плімак)
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Стадії

розвитку

Характеристика Представники

І ешелон Становлення

капіталістичних

відносин почалося

раніше і відбувалося

органічно на основі

накопичених

економічних,

соціальних,

політичних і

культурних

передумов

Країни Західної Європи і США

ІІ ешелон «Наздоганяючий» тип

розвитку, який

форсувався

державою, відбувався

в стислі терміни.

Природно

сформувалася

вихідна база розвитку

слабо розвинена.

Росія, Османська імперія, Японія, балканські

країни

ІІІ ешелон Розвиток капіталізму

відбувалося зі

значним

відставанням і в

результаті впливу

ззовні. 

Країни Латинської Америки, більшість країн Азії і

Африки.

У перші десятиліття XX ст. в середовищі європейської інтелігенції виникли відчуття

кризи і розпаду навколишнього світу, передчуття близьких змін і навіть кінця

існуючого порядку речей. Філософ Н. А. Бердяєв написав твір з примітною назвою

«Кінець Європи».

Освальд Шпенглер опублікував книгу «Занепад Європи» (в буквальному перекладі

– «Захід західного світу»), яка стала широко відомою після світової війни. У них

розвінчувалися раціонально-оптимістичні уявлення про європейську історії, віра в

нескінченний прогрес і зростаюче добробут людства. Натомість висувалися ідеї

культурно-історичного кругообігу, неминучої зміни культур.

Арнольд Тойнбі – британський історик, філософ історії, культуролог і соціолог, автор

12-томної праці з порівняльної історії цивілізацій «Розуміння історії», один з

розробників цивілізаційної теорії.

Цивілізаційний підхід до вивчення історії (теорія «локальних цивілізацій») – є одним

з критеріїв підходу до вивчення історії

1. Поняття «цивілізація» збігається з індустріальної стадією розвитку.

2. Вводітся поняття «культурно-історичний тип».

3. Понятіе «цивілізація» є основною типологічною одиницею історії.

Історія людства – це сукупність історій окремих локальних цивілізацій, які проходять

через стадію виникнення, зростання, надлому, розкладання і загибелі. Стимулом

розвитку цивілізацій є проблеми, що постають перед суспільством («виклик»). Це
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можуть бути важкі природні умови, освоєння нових земель, нашестя ворога,

соціальний гніт тощо. Суспільство має знайти «відповідь» на цей виклик.

Фактори, що визначають цивілізацію

*        географічне середовище проживання;

*        система господарювання;

*        соціальна організація;

*        релігія і духовні цінності;

*        політична індивідуальність;

*        особлива ментальність, що дозволяє сприймати і усвідомлювати світ та самих

себе.
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