
Лекція 1.3. Соціальні процеси в

Західній Європі та Північній Америці в

останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

Ñ Демографічні процеси в країнах Європи та Америки

Ñ Нова диференціація суспільства 

Ñ  Розвиток середнього класу

Ñ Соціальні проблеми епохи

Динаміка зростання чисельності населення світу

1800 – 906 млн

1850 – 1171 млн

1900 – 11608 млн

Динаміка розміщення населення (в %)

Дата Європа Азія Африка США Л.

Америка

Австралія

1800 16,8 65,1 9,5 0,6 2.5 0,2

1900 17,8 57,3 7,8 4,9 3,9 0,4

Приріст населення в деяких країнах світу (1870–1914 рр.)

Країна Приріст населення (%)

Велика

Британія

56

Німеччина 66

Італія 30

Франція 10

США 140

Бразилія 130

Мексика 68

Головні потоки міграції населення земної кулі в 1904–1913 рр. За приблизними

підрахунками Б. Ц. Урланіса тільки з Європи виїжджало (в середньому) до 1400 тис.

Осіб на рік. Заливкою показані території з щільністю населення понад 200 осіб на 1

кв. км; щільною точкою – від 100 до 200; нещільною – від 50 до 100 і рідкісною – від

1 до 10 осіб на 1 кв. км.

Основні напрямки міграції населення 

Упродовж періоду 1815–1914 рр. Європу залишило близько 60 млн осіб.

ІЗЄтаПА: Лекція 1.3. Соціальні процеси в Західній Європі та Півн... https://dist.karazin.ua/moodle/mod/page/view.php?id=76405

Стр. 1 из 5 06.05.2019, 11:57



35 млн – США.

15 млн – Латинська Америка.

5 млн – Канада.

Динаміка населення по країнам

Країна Роки

1870 1880 1890 1900 1910 1920

Велика

Британія

(+1 год)

26 072

000

29 708

800

33 400 200 37 518 100 41 126 000 43 716 500

Франція 37 721

000

38 997

000

39 814 000 40 493 000 41 280 000 39 314 000

Німеччина 1875 г. –

42 537

000

56 356 200 1913 г. –

67 000 000

1925 г. –

63 363 000

Італія 25 766

200

28 437

100

30 947 300 32 475 000 34 565 200 37 837 000

Іспанія 18 520 000 19 770 000 21 130 000

США  38 558

371

 49 371

340

62 979 766  76 212 168 92 228 496 106 021 537

Бразилія 9 797 000 11 748

000

14 199 000 17 984 000 22 216 000 27 404 000

Мексика 13 607 000

Урбанізація (від лат. urbanus — міський – процес зростання ролі міст у розвинутих

суспільствах. Передумови урбанізації – зростання в містах промисловості, розвиток

їх культурних і політичних функцій, поглиблення територіального поділу праці. Для

неї характерні приплив у міста сільського населення і зростаюче маятниковий рух

населення з сільського оточення і найближчих малих міст у великі міста (на роботу, з

культурно-побутових потреб та ін.). Процес, зворотний урбанізації, називається

роралізації.

-          Процес урбанізації йде за рахунок:

–          перетворення сільських населених пунктів на міські;

–          формування широких приміських зон;

–          міграції з сільської місцевості (провінції) в міську.

Хибна урбанізація

є стрімке зростання чисельності міського населення, яке не супроводжується

достатнім зростанням кількості робочих місць. Відмінність від істинної урбанізації

полягає в тому, що не відбувається розвитку міських функцій, що характеризують

світовий процес урбанізації.

прояв:

Ñ  Відбувається «виштовхування» в міста сільського населення з перенаселених
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аграрних районів.

Ñ  Частка міського населення набагато перевищує частку економічно активного

міського населення, зайнятого у виробничій і невиробничій сферах.

Ñ  Учорашнє сільське населення поповнює армію безробітних, а брак житла

викликає поява невпорядкованих міських околиць з антисанітарними умовами

життя.

Динаміка рівня урбанізації у світі

1800 – 3

1850 – 6,4

1900 – 19,6

Рівень урбанізації у різних країнах світу станом на 1910 р.

Країна Відсоток міських жителі

Велика Британія 68

Бельгія 60

Нідерланди 60

Італія 54

Німеччина 47

Франція 41

Ñ  в Парижі по спеціально проведеними підрахунками, в 1911 р 43 % населення

проживало в умовах перенаселення (за норму приймалося двоє людей на одну

кімнату).

Ñ  в 1913 р. паризька статистика зареєструвала 10975 смертних випадків від

туберкульозу; приблизно та ж цифра була відзначена і в Нью-Йорку (за даними,

опублікованими в виданнях "France. Statistique generale". Paris, 1914, vol. 34, і в звіті

"Department of Health", New-York, що відноситься до того ж часу.

У Лондоні, де в 1911 р. припадало вісім осіб на один будинок в середньому по місту,

18 % всього населення ще знаходилося в перенаселених квартирах.

У місті було підраховано, що в квартирах, які складалися з однієї кімнати (такі

квартири заселялися багатодітними робочими сім'ями), смертність була в 2 рази

вище, ніж в квартирах, що складалися з чотирьох кімнат.

Житлові будинки котеджного типу для «робочої аристократії», побудовані

«гарматним королем» Фрідріхом Круппом (Ессен).

Індустріальне суспільство – термін належить Сен-Симону, використовувався О.

Контом для протиставлення нового економічного і суспільного укладу

доіндустріальному (патріархального). Його формування збігається з завершенням

процесу створення великої, технічно розвиненої промисловості (як основи і

провідного сектора економіки) та відповідних їй соціальних і політичних структур.
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Виростає з традиційного суспільства. Сучасні теорії індустріального суспільства є

різновидом технологічного детермінізму.

Характерні риси індустріального суспільства:

1  формування індустріального технологічного укладу як домінуючого в усіх

суспільних сферах (від економічної до культурної);

2  зміна пропорцій зайнятості по галузях: значне скорочення частки зайнятих в

сільському господарстві (до 3–5 %) і зростання частки зайнятих у промисловості (до

50–60 %) і сфері послуг (до 40–45 %);

3  інтенсивна урбанізація;

4  виникнення нації-держави, організованої на основі спільної мови і культури;

5  освітня (культурна) революція. Перехід до загальної грамотності і формування

національних систем освіти;

6  політична революція, яка веде до встановлення політичних прав і свобод (пр.

всього виборчого права);

7  зростання рівня споживання ("революція споживання", формування "держави

загального добробуту");

8  зміна структури робочого і вільного часу (формування "суспільства споживання");

9  зміна демографічного типу розвитку (низький рівень народжуваності, смертності,

зростання тривалості життя, старіння населення, тобто зростання частки старших

вікових груп).

Зміни в соціальній структурі населення

1  все більш вагому роль відіграють промисловці

2  збільшується прошарок інтелігенції

3  зростання числа фабрично-заводських робітників

4  подальше розшарування селянства (зменшення загальної кількості)

Середній клас

соціальна група людей, яка має стійкі доходи, достатні для задоволення широкого

кола матеріальних і соціальних потреб. Склад – до нього, як правило, відносять

людей, які мають високий рівень освіти (кваліфікації), і займають в суспільстві

проміжне становище: між багатою невеликою частиною і низькооплачуваної

частинами населення.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в країнах З. Європи і  П. Америки середній

клас становили:

Дрібні підприємці1. 

Інтелігенція (вчителі, юристи)2. 

Фермери3. 

Селяни – власники землі4. 

Чиновники і службовці5. 

Професійні військові (офіцери середньої ланки)6. 

Кваліфіковані робітники7. 

Функції середнього класу
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1  стабілізуюча – схильність підтримувати існуючий державний устрій, що дозволило

досягти певного положення;

2  в культурній сфері середній клас є культурним інтегратором – зберігачем і

розповсюджувачем цінностей, норм, традицій і законів суспільства;

3  саме середній клас постачає кадри чиновників і управлінців різного рангу – як для

державного апарату, так і для бізнесу (функція адміністративно-виконавчого

регулятора).

Запровадження загальної освіти в країнах світу

Країна Рік

запровадження

Кількість років

Велика

Британія

1870 6

США 1918 7

Франція 1881 7

Італія 1861 4

Німеччина 1871 8
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