
Приклад відповіді на екзаменаційний

білет

1. Монополістична економіка кінця ХІХ – на початку ХХ ст.: шлях до прогресу або

стримуючий фактор розвитку.

 У другій половині ХІХ століття економіка країни Західної Європи вступила в стадію

монополістичного капіталізму. В одних країнах ця тенденція простежується раніше,

в інших дещо пізніше, проте вона була характерною в цілому для Західної

цивілізації і представляла собою економічний лад із системою різних за своїми

розмірами підприємств, що уклали одним з одним різноманітні угоди чи союзи.

Поступово такі об’єднання зайняли панівне становище в економіці і ринку країн

регіону. Разом із тим слід відзначити відносність поняття «монополістичний

капіталізм», адже, по-перше, він був характерним для різних держав у різній мірі,

по-друге, у чистому вигляді не існував у жодній тогочасній державі.

Основний чинник, що зумовлював перехід від капіталізму вільної конкуренції до

монополістичного капіталізму, – це поступова концентрація виробництва, яка в

умовах капіталізму вільної конкуренції відбувалася швидкими темпами. Згодом

провідні компанії тієї або іншої галузі об’єднувалися в монополію, таких монополій

на ринку окремої країни могло бути кілька.

Процес монополізації економіки мав як позитивні, так і негативні наслідки для

розвитку економіки. Серед позитивних варто відзначити той факт, що крупні

монополістичні об’єднання, маючи значні економічні ресурси, могли дозволити

вкладати кошти у інновації. Широке застосування інновацій різними трестами,

картелями, синдикатами і концернами мало прогресивні наслідки для розвитку

економіки. Але на певному етапі монополістичний капіталізм починає обмежувати

конкуренцію, що зумовлювало зниження актуальності впровадження нових розробок

у сфері виробництва. Серед негативних проявів монополізму в економіці варто

відзначити монопсонію на ринку праці. Під тиском монополій держава не поспішала

надавати гарантії захисту особам найманої праці.

Отже, процес монополізації економіки мав неодностайне значення для розвитку

економіки країн Західної Європи та Північної Америки.

2. Політична модернізація Франції останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.

 Політична модернізація – це процес, що передбачає формування і розвиток

інститутів, які мають сприяти участі населення у функціонуванні політичної системи.

У певній мірі станом на останню третину ХІХ – початок ХХ століття політична

модернізація була тотожнім поняттям демократизації. Якщо говорити про процес

політичною модернізації у такій країні як Франція, то відзначимо, що вона мала

екзогенний характер. Тобто переважно відбувалася на основі власного

французького досвіду і лише з незначними запозиченнями практик інших країн.

Політична модернізація Франції включала у себе запровадження упродовж

1871–1875 рр. і подальшу реалізацію конституціоналізму. Імплементацію

демократичних прав і свобод громадян. На момент свого прийняття Конституція

Франції характеризувалася надзвичайним консерватизмом; компромісним

характером – до поправок 1879 та 1884 вона представляла собою щось середнє між

монархією і республікою; була стислою і не мала чіткої декларації принципів

державного устрою. Очевидно вона розглядалася як тимчасове явище і мала

невизначеною. Її основним недоліком був той факт, що вона передбачала
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можливість внесення змін у неї змін двома палатами парламенту без участі народу.

Але поступово її положення доповнювалися відповідними законами і поправками,

спрямованими на її удосконалення. Так, 1881 року було прийнято закони про

свободу зборів і преси. 1884 року легальний статус отримали профспілки

підприємців і робітників, а також скасовано інститут довічних сенаторів. Упродовж

1881–1885 років було проведено люстрацію чиновників, котрі дискредитували себе

симпатіями до монархістів.

Поступове становлення багатопартійної системи. Загалом формування партій як

політичного інституту, тобто їхня еволюція від угрупувань до повноцінних політичних

партій із власними програмами, сруктурою, представництвами на місцях, статутами.

Політична модернізація Франції включала у себе удосконалення виборчого

законодавства, а саме перехід від мажоритарної до змішаної – пропорційно-

мажоритарної системи 1885 року.

Політична модернізація Франції – це ще й процес секуляризації, тобто відділення і

подальше обмеження впливу церкви на політичну систему країни. 1902 р. прийнято

закон про асоціації містив статтю, спрямовану проти конгрегацій: дозвіл на їх

діяльність повинна була видавати палата депутатів, а їх майно підлягало контролю

з боку префектів. 1904 р. законопроект про заборону раніше дозволених

конгрегацій. Монахиням заборонялося надавати допомогу пацієнтам військових

шпиталів, військовослужбовцям – відвідувати збори релігійних громад, духовним

особам – отримувати університетські ступені. 1904 р. Франція розірвала

дипломатичні відносини зі Святим престолом. 1905 р. прийнято Закон про

відділення церкви від держави. Він гарантував свободу совісті та вільне

відправлення всіх культів, що не субсидуючи жоден з них. Католицька церква надалі

повинна була існувати за рахунок пожертвувань віруючих. Її майно переходило в

руки «культових асоціацій» прихожан.

До процесу політичної модернізації варто віднести і поступову зміну політичних еліт

– їх очищення від корупційного елементу, приміром, у наслідок панамського

скандалу 1889 року, а також він надто реакційного елементу у наслідок справи

Дрейфуса.

Таким чином, політична модернізація у Франції – це багатогранний і складний

процес, що назагал передбачав демократизацію політичної системи і лібералізацію

правлячого режиму.

3. «Прогресивний лібералізм» Д. Джолітті на початку XX ст.: до питання про

доцільність застосування терміну.

Після вбивства короля Умберто І на італійський престол зійшов Віктор-Еммануїл ІІІ.

В країні завершилася «криваве десятиліття», зумовлене соціальними протиріччя і

зовнішньополітичними невдачами. Новий монарх взяв курс на примирення між

різними політичними силами і лібералізацію правлячого режиму. Саме він ініціював

прихід до влади Д. Джолітті – прибічника політичних і соціальних реформ. Загалом

цей політик на початку ХХ століття тричі  очолював кабінет міністрів Італії у

1903–1905 рр., 1906–1909 рр. і 1911–1914 рр.

Уряд лівого угруповання ініціював наступні перетворення: було підвищено

мінімальний вік дітей, які допускаються до роботи на промислових підприємствах

(12 років замість 9) і в шахтах (14 років замість 10); на дітей у віці до 12 років було

поширене обов'язкове шкільне навчання – 6 класів (замість 2-4 класів згідно із

законом 1877 рр.); був додатково обмежений робочий день жінок, по

запроваджувалися пільги вагітності, а жіноча праця в шахтах заборонялася; було

підтверджено обов'язкове страхування робітників на випадок виробничих травм (був

закон 1898 р., але він не дотримувався підприємцями); при уряді почали діяти Бюро
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праці (під керівництвом одного з соціалістів), Вища рада праці (за участю

представників профспілок, робочих кооперативів і товариств взаємодопомоги) і

Комісаріату у справах емігрантів.

Правління Джолітті супроводжувалося економічним піднесення країни,

модернізацією її промисловості та інших галузей.  За темпами зростання продукції

(в 1896–1908 рр. в середньому на 6,7% на рік.) Італія займала одне з перших місць

в Європі. За 1901–1913 рр. обсяг промислового виробництва по Європі в цілому

збільшився на 56%, в Італії ж – на 87%. Виробництво електроенергії виросло за

1900–1908 рр. більш ніж в 7 разів. Значно збільшилося виробництво автомобілів

(всього 6 автомашин в 1900 р. і 1283 – в 1907 році).За 1898–1907 рр. в 4 рази

збільшилася виплавка сталі – за рахунок використання металобрухту.

Проте наслідки ініціатив кабінетів Джолітті були неоднозначними. Відмова від

використання збройної сили в класових конфліктах не поширювався на стихійні

виступи селян і наймитів. Протекціонізм, що супроводжувався зростанням цін,

негативно позначалася на рівні життя населення. Відносини типу клієнтели

(особистої залежності від впливових персон) не руйнувалися реформами Д.

Джолітті.

Не було вирішено і проблему Півдня. Хоча ліве угруповання створило спеціальну

парламентську комісію з вивчення ситуації на Півдні Італії. Прийняті закони, які

передбачали прокладку доріг, будівництво портів, спорудження системи

водопостачання в Апулії, розвиток промисловості в Неаполі. Надано кошти на

допомогу населенню у зв'язку зі стихійними лихами (землетрус в Калабрії в 1905 р.,

виверження Везувію в 1906 р., Мессінський землетрус 1908 р.).

Згодом кабінет Джолітті запровадив нові соціальні ініціативи. 1907 р. впроваджено

щотижневий недільний відпочинок для робітників, але й розширено сферу, в якій

заборонялися страйки. У 1907 р. він був підтверджений спеціальним законом для

персоналу залізниць, а по законом 1908 р. про державних службовців поширений

на всі їх категорії, хоча тим же законом визнавалося право держслужбовців на

профспілку. 1912 р. законом про державну монополію страхування життя (зі

зверненням доходів від неї в фонд пенсій по старості та інвалідності).

Наостанок уряд ініціював і політичні перетворення. Чоловіки у віці з 21 до 30 рр.

отримували право голосу, якщо були грамотними або відслужили дійсну службу в

армії; чоловіки старші 30 років приймати участь у виборах без цих обмежень; було

встановлено платню депутатам парламенту. Виборчий корпус збільшився з 3,5 до 8

млн осіб.

Таким чином, кабінет Джолітті сприяв політичній, економічній і соціальній

модернізації країни. І хоча всіх проблем не вдалося вирішити, проте ми може у

повній мірі характеризувати ініціативи італійської влади як прогресивні і такі, що

відповідають ліберальним цінностям.
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