
Методичні рекомендації

Розглядаючи загальні тенденції розвитку країн Західної Європи та Північної

Америки в останню третину ХІХ – початку ХХ ст., необхідно пов’язати їх з

історичними підсумками попередньої епохи, яка характеризувалося революційними

змінами в економічній, соціальній та політичній сферах.

У вступній лекції буде представлено кілька важливих термінів і концепцій. Серед них

поняття модернізація, друга промислова революція, Західна (Північноатлантична)

цивілізація. Їх треба засвоїти і вільно оперувати ними. У чому полягає підхід

марксистів до осмислення епохи? Чим він відрізняється від бачення таких вчених як

М. Вебер, У. Ростоу, А. Гершенкрон, Б. Мур, С. Хантінгтон, В. Хорос?

Вивчаючи особливості економічного розвитку країн Заходу необхідно звернути увагу

на вплив новітніх на той час технологій та інновацій на розвиток провідних держав

світу. Як їх поява позначилася на галузеву структуру країн Заходу? Встановіть зміни,

які відбувалися у сільському господарстві, фінансовій сфері, промисловому

виробництві. Які галузі виробництва станом на кінець ХІХ – початок ХХ століття

можна вважати інноваційними? Чому? Чи позначалася на економічному розвитку

країн Західної Європи їхня колоніальна експансія і вивіз капіталу?

Розкрийте різні варіанти інтерпретації причини світових економічних криз, що

регулярно відбувалися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Що таке монополія і

монополістичних капіталізм? Які види монополій ви знаєте? Вкажіть нові форми

власності, що з’явилися у зазначений час?

Розкрите зміст фритредерства і протекціонізму. Які інструменти їм притаманні?

Назвіть наслідки застосування кожної із вказаних зовнішньоторговельних політик.

Розгляд особливостей соціального розвитку країн Західної цивілізації, у першу чергу

варто звернути увагу на демографічні показники як у цілому зазначеного регіону, так

і окремо взятих країн. Встановіть чинники, які визначали різну динаміку зростання

населення у Німеччині, США, Франції, Італії і його розміщення на земній кулі.

Великої Британії. Розкрийте поняття «індустріальне суспільство» та його основні

риси. Назвіть основні потоки еміграції, пов’язані з Північноатлантичною

цивілізацією.

Дайте визначення поняттю «процес урбанізації» та вкажіть чинники, котрі його

визначали. Вкажіть особливості забудови міст і подолання транспортної кризи у

тогочасних мегаполісах. Що таке «хибна урбанізація»? Проаналізуйте процес

урбанізації у світі і назвіть країни, в який він набув найбільшого розмаху. Встановіть

найрозповсюдженіші соціальні проблеми тогочасних міст та шляхи їх вирішення.

Розкрийте зміст поняття «середній клас». Які соціальні верстви його складали? Чи

відрізнялася структура середнього класу у різних країнах Заходу? Встановіть

функції середнього класу.

Схарактеризуйте процес запровадження обов’язкової початкової освіти в країнах

Західної Європи та Північної Америки. Як він впливав на формування середнього

класу?

Характеризуючи трансформації політичних систем і режимів країн Західної

цивілізації варто звернути увагу на конституційні устрої і форми правління вказаних

держав. Показовою у контексті розгляду зазначеної проблематика є конкуренції

двох концепції державного влаштування / управління – правової / демократичної і

поліцейської / авторитарної. Розкрийте основні ознаки правової держави. Назвіть

апологетів авторитарної форми правління і їхні аргументи щодо доцільності і
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переваги вказаного варіанту режиму. Вкажіть прояви авторитаризму в різних країнах

Західної цивілізації. Розкрийте зміст поняття громадянське суспільство та вкажіть

ознаки цього явища. Які види політичних систем визначав американський політолог

Г. Алмонд.

Наведіть приклади обмеженої демократії у США, Німеччині, Франції, Італії і Великій

Британії. Надайте загальну характеристику суфражистського руху в країнах Західної

Європи і Північної Америки.

У чому полягає зміст «закону Дюверже». Коли заявилася концепція пропорційної

виборчої системи? У чому її переваги над мажоритарною? В яких країнах ця

концепція почала втілюватися у життя?

Схарактеризуйте партійні спектри країн Заходу за ідеологічним принципом. Назвіть

основні ознаки кадрових і масових партій. Наведіть приклади кожного із видів

політичних організацій. Встановіть основні періоди розвитку міжнародної соціал-

демократії.

Розкрийте зміст концепції Мирослава Хроха щодо основних етапів розвитку

національно-визвольних рухів. Спробуйте застосувати її по відношенню до

характеристики ірландського, шотландського, валлійського (у Великій Британії),

корсиканського (у Франції), каталонського, біскайського і галісійського (у Іспанії),

данського, французького, польського (у Німеччині) рухів упродовж останньої

третини ХІХ – на початку ХХ ст.

Характеризуючи процес формування такого явища як «масова культура», вкажіть як

середовище – сільське / міське впливало на його розгортання. Чи впливали великі

міста на сільське середовище у зазначений період? Назвіть фактори, що визначали

ступінь залежності сільського середовища від міського.

Які споруди ви б назвали передвісником формування нової архітектури наприкінці

ХІХ ст.? Вкажіть основні тенденції розвитку цієї галузі в країнах Західної Європи і

Північної Америки.

Яка побутова техніка з’явилася у будинках американців і європейців у зазначений

період? Визначте і схарактеризуйте основні тенденції у розвитку чоловічої і жіночої

моди у зазначений період. Як і завдяки чому змінилося дозвілля населення Великої

Британії, Франції, Німеччині, США та Італії? Розкрийте основні тенденції у розвитку і

популяризації спорту. Дайте відповідь на питання, як розвиток комунікацій

позначилося на культурні процеси? Чи впливала церква на культурні процеси?

Які досягнення науки вплинули стали визначальними у розвитку західної культури?

Вкажіть і дайте визначення основним філософським течіям епохи.

Назвіть основні тренди у розвитку західного мистецтва. Які художні течії з’явилися

наприкінці ХІХ ст.? Схарактеризуйте ґенезу і вкажіть основних представників

імпресіонізму, експресіонізму, модернізму, натуралізму, символізму, кубізму у різних

галузях мистецтва.

Схарактеризуйте періодизацію історії міжнародних відносин останньої між третини

ХІХ – початку ХХ ст. У чому полягає специфіка взаємин між країнами у заначений

період? Назвіть райони міжнародної напруженості. Розкрийте обставини

формування Союзу трьох імператорів. Хто став ініціатором його створення? Вкажіть

зміст договору перестраховки.

Визначте передумови російсько-турецької війни 1877–1878 рр. Чим вона

завершилася? Чому більшість великих держав виступила за перегляд умов Сан-

стефанського договору. Схарактеризуйте статус-кво на Балканах, встановлений

Берлінським трактатом. Назвіть основні етапи формування Троїстого союзу і
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Антанти. Назвіть основні рішення Берлінського конференції та її наслідки для

подальшої долі Африки.

Чому іспано-американську війну 1898 року можна назвати епохальною у плані

розвитку міжнародних відносин? Назвіть її основні підсумки.

Як великі держави реагували на англо-бурські війни? Вкажіть основні причини

загострення російсько-японських наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Назвіть підсумки

військового протистояння між цими державами у 1905 році. Вкажіть природу і

міжнародні наслідки двох марокканських криз.

Як боснійська криза позначилася на міжнародних відносинах? Чому її можна

вважати передвісником Балканських війн 1912–1913 рр.? Назвіть основні підсумки

Лондонської і Бухарської конференцій 1913 р., що визначили долю нового статус-

кво у Південно-Східній Європі.
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