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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Лейбористська партія Великої Британії 

стрімко увірвалася у політичний простір країни у першій третині ХХ ст., 

потіснивши позиції Ліберальної партії. Причини її стрімкого успіху крилися не 

тільки у суто економічній площині, а саме, - у швидкому розвитку капіталізму з його 

небаченими успіхами та неоднозначними соціальними наслідками, не тільки у 

ідеологічний площині, а саме – у поширенні соціалістичних ідей, не тільки у 

світоглядних змінах, які сталися у британському суспільстві внаслідок Першої 

світової війни, але й завдяки вдалій комбінації форм комунікації із різними 

верствами населення, залученні політичних інструментів, які, у підсумку, дали 

позитивний ефект.  

Процес становлення та розвитку Лейбористської партії Великої Британії, на 

жаль, не знайшов достатнього вивчення з боку українських дослідників. У 

вітчизняній історіографії досі немає комплексних досліджень, присвячених 

ранньому періоду історії Лейбористської партії. Важливо, також, подолати деякі 

стереотипи про партію та її лідерів, які стояли біля витоків цієї політичної сили, що 

були притаманні радянській історіографії, і нині потребують об’єктивного 

висвітлення. Важливим є ознайомлення вітчизняних науковців із доробком та 

дослідницькими підходами і досягненнями, у першу чергу, британських дослідників 

та аналіз і систематизація широкої джерельної бази із вивчення цієї теми.  

Вивчення успіху Лейбористської партії Великої Британії становить, на нашу 

думку, практичний інтерес з огляду на сучасні суспільно-політичні реалії України, 

коли стає можливим стрімкий злет маловідомих політичних партій, витіснення та 

занепад донедавна «політичних титанів», що і продемонстрували парламентські 

вибори 2019 року. Дослідження досвіду партійного будівництва Лейбористської 

партії Великої Британії, вивчення інструментів її роботи із електоратом та стратегія 

і тактика боротьби із політичними опонентами, – усе це може  бути адаптованим до 

суспільно-політичних процесів в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційна робота є складовою частиною наукових планів кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконана в межах науково-

дослідної теми «Актуальні проблеми нової та новітньої історії зарубіжних країн»  

(16 КФ 046-03). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі широкої 

джерельної бази провести комплексний аналіз раннього етапу становлення 

Лейбористської партії Великої Британії, вивчити моделі її боротьби за електорат та 

роботу з виборцем на місцях, що забезпечило партії стрімкий злет у першій третині 

ХХ століття. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

- проаналізувати стан наукової розробки проблеми; 

- систематизувати і охарактеризувати джерельну базу дослідження; 

- дослідити становлення організаційних структур Лейбористської партії 

Великої Британії; 
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- вивчити зміни в електоральній базі Лейбористської партії упродовж 

1920-х років; 

- з’ясувати засоби політичної агітації та пропаганди лейбористів у 

Великій Британії на ранньому етапі її становлення; 

- дослідити фактори, які сприяли успіхам Лейбористської партії на 

парламентських виборах в 1920-х рр.; 

- проаналізувати взаємовідносини між британською Лейбористською 

партією та християнськими церквами у контексті роботи із потенційними 

виборцями. 

Об’єктом дослідження є Лейбористська партія Великої Британії у 1893-1931 

рр. 

Предметом дослідження є організаційна структура, локальні осередки 

Лейбористської партії Великої Британії у 1893-1931 рр., інструменти боротьби за 

електорат та моделі комунікації із виборцями. 

Хронологічні межі дисертаційного дослідження охоплюють 1893 – 1931 рр. 

Нижня хронологічна межа обумовлена появою Незалежної Робітничої партії –  

головного осередка, на базі якого і виникла Лейбористська партія Великої Британії, 

спершу як «Комітет робітничого представництва», а із 1906 року вже під цією 

назвою. 1931 р. обрано верхньою межею дослідження, бо у цьому році було 

сформовано коаліційний уряд Дж. Рамзі Макдональда та відбувся розкол всередині 

партії. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію Об’єднаного 

Королівства Великої Британії та Ірландії, причому до 1921 року, коли було 

підписано договір між Великою Британією та Ірландією, відповідно до якого 

остання отримала статус домініона (т. зв. Ірландська Вільна держава) за винятком 6 

графств у північно-східній частині острова, які становлять т. зв. Північну Ірландію. 

Поширення соціалістичних та лейбористських ідей у Британській Співдружності 

автор не розглядає. 

Методологія дослідження обумовлена його метою та завданнями, якими не 

передбачалось вивчення засад внутрішньої та зовнішньої політики лейбористських 

урядів, історія партії під час Першої світової війни. 

Для здійснення дослідження було поєднано загальнонаукові та 

спеціальноісторичні принципи, підходи та методи. Основу методології становить 

принцип історизму, який дозволив простежити еволюцію ідейних та організаційних 

засад Лейбористської партії Великої Британії у першій третині ХХ ст. Критичний 

метод дозволив, у першу чергу, неупереджено підійти до аналізу праць засновників 

партії, відзначити сильні та слабкі риси лейбористської ідеології та уникнути 

ідеалізації їхньої діяльності у розбудові партійних структур. Системний та 

типологічний підходи допомогли представити партійну структуру як працюючу 

модель, де між собою взаємопов’язані окремі елементи, та під час аналізу 

історіографії проблеми і систематизації джерельної бази дослідження.  

 Під час вивчення діяльності лідерів Лейбористської партії застосовувалася 

комбінація біографічного методу та психологічного підходу, яка передбачала 

зіставлення особистих фактів із біографії, життєвого досвіду, світогляду та впливу 

їхніх індивідуальних психоемоційних ознак на  успішність цього політичного 
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проекту. Для визначення «колективного портрету» електорату Лейбористської 

партії та їхнього керівного ядра на загальнонаціональному рівні використовувався 

метод «просопографії», який було уведено до наукового обігу саме британськими 

науковцями для вивчення замкнених колективів, де він довів свою успішність при 

вивченні політичної історії. 

Для аналізу текстів постерів та листівок, які друкувала Лейбористська партія, 

публічних виступів партійних лідерів у тогочасних ЗМІ, авторка послуговувалася 

контент-аналізом. Це дозволило визначити короткі смислові конструкції, які 

впливали на електорат, та частоту їхнього використання. Серед спеціальнонаукових 

методів окреме місце належить історико-порівняльному, який дозволив зіставити 

інструменти роботи із електоратом на різних етапах утвердження при владі 

лейбористів. Серед загальнонаукових, без яких дослідження взагалі було би 

неможливим, назвемо методи індукції, дедукції та статистичного аналізу, який 

дозволив представити частину проміжних результатів дослідження  у вигляді 

таблиць. 

Виходячи із поставленої мети та завдань дослідження, автор зосередила свою 

увагу переважно на таких сюжетах, як інструменти роботи британської 

Лейбористської партії із виборцями та відносини із церквами задля поширення 

свого впливу на електорат, оскільки ці теми є недостатньо дослідженими у 

британській історіографії і зовсім не вивченими у вітчизняній історичній науці. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: 

Вперше 

- у вітчизняній історіографії зроблено спробу комплексно дослідити 

ранній етап становлення Лейбористської партії Великої Британії; 

- комплексно досліджено взаємозв’язки між Лейбористською 

партією та християнськими церквами;  

- проаналізовано масив тогочасних партійних постерів та листівок; 

- застосовано метод «просопографії» для створення «колективного 

портрету» партійного керівництва лейбористів у першій третині ХХ ст. 

Удосконалено: 

- спираючись на малодосліджені факти, джерела і наукові 

досягнення в першу чергу британської історіографії детальніше розглянуто 

причини успіху британської Лейбористської партії у першій третині ХХ ст.; 

- вивчення інструментів та комунікаційних моделей роботи із 

електоратом. 

Отримали подальший розвиток: 

- дослідження партійно-політичної історії Великої Британії кінця 

ХІХ - першої третини ХХ ст.; 

- вивчення причин збільшення соціальної бази партії; 

- висвітлення основних засобів агітації британської Лейбористської 

партії на локальному і національному рівнях в першій третині ХХ ст.; 

- дослідження ідейних засад британської Лейбористської партії на 

ранньому етапі її становлення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у істотному 

розширенні та  поглибленні наукових знань як про партійно-політичну історію 
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Великої Британії кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у цілому, так і про методи і 

принципи організації британської Лейбористської партії та її тактик роботи із 

електоратом. Нагромаджений у ході дослідження фактичний матеріал, окремі 

положення та висновки дисертаційного дослідження можуть слугувати основою для 

подальших досліджень з цієї теми, для удосконалення підручників та посібників із 

всесвітньої та партійно-політичної історії для закладів освіти різних рівнів. 

Ознайомлення із методами комунікації із виборцями, особливості боротьби за 

електорат в умовах домінування на політичній арені кількох партій, що відповідало 

британським реаліям початку ХХ ст., може бути використано у просуванні нового 

партійного бренду і у сучасних умовах розвитку суспільно-політичного життя 

України. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, 

викладені у дисертації, отримані авторкою самостійно. Усі публікації за темою 

дисертаційного дослідження виконані нею одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження були оприлюднені автором під час виступів на таких конференціях: 

ХІV Дрогобицька історико-краєзнавча конференція присвячена 100 – річчю ЗУНР 

(Дрогобич, 2- 4 листопада 2018 р.), ХVІІ Міжнародна конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна – 2019: Історія» (Київ, 15 березня 

2019 р.), Міжнародна науково-практична конференція «ІІІ Таврійські історичні 

наукові читання» (Київ, 29-30 березня 2019 р.) та Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії» 

(Львів, 27-28 вересня 2019 р.). 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона 

включає у себе перелік умовних скорочень, вступ, чотири розділи, поділені на вісім 

параграфів, висновки, список використаних джерел та літератури (273 позиції на 29 

сторінках) і додатки (6 додатків на 25 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

становить 223 сторінки комп’ютерного/машинописного тексту, з них основного 

тексту 155 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт і 

предмет, мету і завдання, хронологічні та географічні межі, і методологію 

дослідження. Висвітлено наукову новизну і практичне значення дослідження, 

наведено відомості про апробацію результатів. 

У першому розділі «Стан наукової розробки та джерельна база 

дослідження» розглянуто стан наукової розробки проблеми та подано загальну 

характеристику використаних джерел. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» проаналізовано праці, присвячені 

Лейбористській партії Великої Британії 1893-1931 рр. Масив наукової літератури 

систематизовано за проблемно-хронологічним підходом. Основний акцент зроблено 

на британській історіографії та охарактеризовано доробок науковців з даної 

проблематики на пострадянському просторі. Роботи було поділено на п’ять 

історіографічних блоків: 1) праці «теоретиків» і «практиків» лейбористського руху, 

його тогочасних лідерів, які можуть одночасно розглядатися і як «історія руху з 
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середини», і як джерельна база; 2) дослідження, присвячені загальній історії 

формування та діяльності Лейбористської партії загалом, і окремим її аспектам. Ця 

історіографічна група є найбільшою, тому умовно поділена на підгрупи відповідно 

до часу появи та одночасно за національними школами; 3) праці, присвячені історії 

церкви у Великій Британії того часу, зокрема, й ті, в яких розглядаються ставлення 

церковних організацій до робітничого руху і Лейбористської партії; 4) біографії 

провідних діячів Лейбористської партії та духовних лідерів; 5) дослідження 

вітчизняних науковців, присвячені тогочасній історії Великої Британії та її 

соціальним і політичним проблемам.  

Перша історіографічна група представлена працями лідерів лейбористського 

руху, зокрема,  С. Вебба, Х. Д. Дж. Коула, А. Гендерсона, Ф. Сноудена, 

Дж.Р.Макдональда. В межах другої історіографічної групи виділімо Р. Маккензі, К. 

Кука, Г. Пеллінга, що вперше вийшли друком у 1950-70-х рр. Дослідження цих 

істориків поєднує інтерес до функціонування британської політичної моделі 1920-х 

років, намагання простежити поступове становлення внутрішньопартійних органів, 

висвітлення причини піднесення і занепаду Лейбористської партії, використання 

архівних матеріалів та статистичних джерел, аналіз електоральної географії. Значна 

частина досліджень присвячена різним аспектам організації і діяльності місцевих 

осередків Лейбористської партії. В більшості досліджень посилення Лейбористської 

партії виглядає як результат продуманої партійної роботи, зокрема, через 

вдосконалення програми і структури партії, її агітаційної політики. Деякі 

дослідники, приміром, К. Говард, вважали, що прихід лейбористів до влади стався 

завдяки збігу обставин. Дж. Шепард і К. Лейборн серед причин посилення 

лейбористів виділяють розкол в Ліберальній партії і неспроможність її керівників 

налаштувати партійну тактику в умовах зростання частки «робітничого електорату». 

На початку 2000-х років зросла популярність досліджень, присвячених 

Лейбористській партії. Це було викликано як виборчими успіхами лейбористів у 

1997, 2001 та 2005 рр., так і святкуванням 100-річного ювілею партії. Слід згадати 

праці М. П’ю, М.Філіпса, Л. Бірс, М. Ворлі, Б. Бріватті, Дж. Келегана, С.Філдінга, 

які базуються на застосуванні нових міждисциплінарних підходів у вивченні 

Лейбористської партії, відповідно і результати таких досліджень дають більш 

насичену картину політичного життя у Великій Британії: наприклад, роль лідерства 

і особистостей в Лейбористській партії, вплив медіа-ресурсів на зміцнення її 

позицій, мотиви переходу лібералів і консерваторів до лейбористів тощо. Під 

впливом досягнень британської історичної науки на межі ХХ - ХХІ ст. дещо 

змінилися традиційні дослідницькі акценти сучасних російських науковців: нині їх 

цікавлять такі сюжети, як партійна історія лейбористів 1920-х років, політичні 

портрети провідних партійних лідерів,  що помітно у працях Є. Суслопарової, П. 

Абрамкіна, Д. Адамова, В. Фейгіна, С. Ценіна. 

Серед третьої групи найбільший інтерес для дослідження представляли, 

насамперед, ті роботи в яких досліджено ставлення церков до робітничого руху та 

соціально-економічних реформ. Це, зокрема, ґрунтовні дослідження К. Інгліса, А. 

Хастінгса, Дж. Махіна. Взаємовідносинам Лейбористської партії з Англіканською 

Церквою, Римо-католицькою церквою, нонконформістськими деномінаціями та 

іншими етично-релігійними товариствами у Великій Британії кінця ХІХ – ХХ ст. 
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присвячені дослідження, які мають вужчу проблематику. Зокрема, Н. Ріддель і П. 

Дойль приділили увагу проблемам «католицького» робітничого класу та підтримки 

ним лейбористів, ставленню лейбористів до Шотландських церков присвятив свою 

наукову публікацію В. Нокс, відносини із нонконформістами досліджували Р. 

Вермут, Дж. Обелкевич, П. Катерел. Серед останніх робіт із цієї тематики у сучасній 

російській британістиці слід згадати працю Г. Остапенко «Британські церкви у 

другій половині ХІХ – першій чверті ХХІ с.: соціальний та ісламський виклики». У 

ній авторка приділила особливу увагу саме державній Церкві Англії, досліджуючи 

внесок християнських проповідників у подоланні тогочасних соціальних проблем. 

Вплив колишніх військових капеланів Англіканської церкви на британське 

суспільство досліджувала в своїй дисертації і Л. Паркер. Цінна інформація щодо 

релігійних підвалин політики соціалістів у тогочасній Великій Британії міститься у 

праці Г. Дж. Мейє. 

До четвертої групи належать дослідження Г. Елтона, М. Гамільтон, Р. Грегорі, 

М. Вейра, Д. Маркванда, К. Говарда, Р. Маккібіна, Т.Філі, К.О. Моргана, Дж. Гефні, 

Є. Суслопарової, П. Абрамкіна, присвячені постаті лідера і першого прем’єра 

Лейбористської партії. Проведений аналіз робіт зазначених авторів дозволяє 

побачити, що поза їхньою увагою залишились відносини Дж. Р. Макдональда з 

християнськими церквами у Великій Британії у контексті нарощування 

популярності британської Лейбористської партії серед мирян і духовенства. Низка 

біографічних досліджень присвячена й іншим політичним діячам британського 

лейбористського руху (А. Гендерсону, Дж. Р. Клайнсу, Ф. Сноудену, Дж.  Макстону, 

Б. Вебб, Р. Тоуні, Дж. Ленсбері, Дж. Уітлі, А. Куку та ін.). Це, зокрема, праці  М. 

Гамільтон, А. Торпа, Р. Тейлора, К. Кроса, К. Лейбурна, Дж. Макнейра, Г. Брауна, 

С.Л. Мовата, О. А. Юркіної, Є. Суслопарової тощо. Завдяки цим роботам можна 

дослідити «типологію лідерства» у Лейбористській партії Великої Британії.  

Вітчизняна історіографія, в якій британістика, загалом, ще не стала 

популярним напрямом досліджень, мала непогані перспективи розвитку завдяки 

діяльності Л.Ю. Кертмана у стінах КДУ ім. Т. Г. Шевченка, який готував докторську 

дисертацію про ідеологію Лейбористської партії. Однак, в рамках боротьби із т. зв. 

«космополітами» у др. пол. 40-х рр. ХХ ст. він був змушений виїхати до м. Перм, де 

сприяв становленню потужного центра англознавства. Упродовж останніх 30 років у 

вітчизняній британістиці переважають напрацювання із історії зовнішньої політики 

Великої Британії, а от партійно-політичній історії Лейбористської партії приділено 

ще недостатньо уваги. Серед дотичних до нашого дослідження слід згадати праці А. 

С. Соколова, З. Чорняка, Н. В. Залєток. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» систематизовано і 

проаналізовано джерельну базу дисертації. Вона представлена шістьма типами 

джерел, які для зручності аналізу було поділено на види та групи у межах 

визначених типів. 

До першого типу віднесено документальні джерела. Їх видове різноманіття 

включає: нормативні та законодавчі акти, офіційне (ділове) листування, матеріали 

парламентських дебатів, політичні програми, матеріали конференцій 

Лейбористської партії тощо. Другий тип представлено джерелами особового 

походження: мемуарною літературою, щоденниками та автобіографіями провідних 
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діячів лейбористського руху (Дж. Рамзі Макдональда, Б.Вебб, Дж. Р. Клайнса, Ф. 

Сноудена). Важливість цього типу джерел зумовлюється тим, що вони не тільки 

фіксують події, виступаючи в якості першоджерела, але й відбивають авторську 

позицію щодо згадуваних подій чи історичних постатей. До третього типу  було 

віднесено  публіцистичні твори (праці Дж. Рамзі Макдональда, С. Вебб, Р. 

Блечфорда, К. Ноеля, К. Харді, Дж. Коноллі та ін.), в яких автори висвітлюють свої 

погляди на тогочасні соціально-економічні реалії та перспективи розвитку 

лейборизму, на проблеми і завдання в розбудові Лейбористської партії. До  

четвертого типу віднесли тогочасну пресу, яка стала важливим джерелом щодо 

вивчення становлення британської Лейбористської партії та особливостей партійно-

політичної боротьби. П’ятий тип формують статистичні джерела (кількісні 

результати всезагальних виборів, чисельність населення країни, кількість електорату 

та ін.), які дозволили глибше проаналізувати тогочасні британські соціально-

економічні та політичні реалії. До шостого типу віднесено зображальні джерела, які 

представлено агітаційними плакатами та листівками, політичними карикатурами та 

тогочасними світлинами. У сукупності ця різноманітна джерельна база дозволила 

простежити розбудову організаційної структури Лейбористської партії в означений 

період, проаналізувати вплив партійної пропаганди на виборців та визначити слабкі 

місця в політиці та організації партії. 

 У другому розділі «Становлення Лейбористської партії Великої Британії 

(1893-1918 рр.)» було розглянуто діяльність Незалежної робітничої партії, Соціал-

демократичної федерації, Фабіанського товариства, тред-юніонів на шляху 

формування у Комітет Робітничого Представництва, який з нагоди обрання 29 

депутатів до Парламенту було перейменовано в 1906 р. у Лейбористську партію.  

У підрозділі 2.1 «Формування Комітету Робітничого Представництва» 

проаналізовано виборчі реформи другої половини ХІХ ст., які сприяли збільшенню 

кількості виборців взагалі і виборців-робітників найманої праці, зокрема. Розглянуто 

формування руху за політичне представництво  робітників найманої праці та їх 

кандидатів в Парламенті, його вихід з-під впливу Ліберальної партії та усвідомлення 

очільниками робітничого руху необхідності об’єднання всіх робітничих і 

соціалістичних організацій задля більшого представництва робітників в 

британському Парламенті. К. Харді, перший голова КРП, згодом Лейбористської 

партії вважав, що без кооперації з трейд-юніонами, робітничий рух не здатний 

домогтися успіху. Він дотримувався стратегії «трудового альянсу» згідно з якою 

соціалісти мали об’єднатися з профспілковими діячами, навіть якщо останні і не 

поділяли соціалістичних ідей. 

Висвітлено значення страйків робітників 1890-х років, рішень суду по справі 

Тафської долини 1902 р., справі Осборна 1909 р., що вплинули на єднання 

профспілок і КРП та дозволило підготувати робітників найманої праці до 

сприйняття Лейбористської партії, як головного захисника соціально-економічних 

інтересів робітників. 

У підрозділі 2.2. «Організаційна структура партії та формування ідеології 

лейборизму» зазначено, що формально головною інстанцією виступала Конференція 

Лейбористської партії, рішення якої діяли до наступної річної конференції. 

Виконавча влада належала Національному виконавчому комітету. Сама партія 
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фактично розподілялася на парламентську фракцію Лейбористської партії (ПЛП) та 

місцеві осередки партії. ПЛП також мала свій виконавчий комітет, який вперше 

було обрано у 1923 р. Місцеві осередки Лейбористської партії мали свої головний і 

виконавчий комітети, які в окремих випадках зводилися в одну інстанцію. Отже, 

Лейбористська партія мала добре організовану структуру та достатньо широку 

систему посад у виконавчих комітетах на всіх партійних рівнях.  

У третьому розділі «Зміни в електоральній базі Лейбористської партії 

(1918-1931 рр.)» досліджено організацію партійної роботи з електоратом протягом 

1918-1931 рр., проаналізовано основні програмні документи партії 1918 і 1928 рр., 

передвиборні маніфести, процес «вливання» колишніх лібералів і консерваторів до 

складу партії. 

У підрозділі 3.1 «Робота з виборцем в 1918-1924 рр.» досліджуються причини 

посилення Лейбористської партії у 1918 р. Зазначається велике значення Виборчої 

реформи 1918 р., впровадження системи індивідуального членства, прийняття 

політичної програми «Лейбористи і новий соціальний лад» 1918 р. 

Охарактеризовано агітаційну політику лейбористів спрямовану на залучення 

жіночого електорату. Проаналізовано результати загальних виборів по виборчих 

округах в 20-х рр. ХХ ст. за якими видно, що найбільше місць у Парламент 

Лейбористській партії надали Лондонський виборчий округ та саме місто, Північно-

Західна та Північно-Східна Англія, Йоркшир, Шотландія та Уельс. Разом з тим, 

жоден кандидат від лейбористів за період 1918-1931 рр. не пройшов від Північної 

Ірландії та університетів. Мінімально «результативними» регіонами для 

Лейбористської партії, з огляду на голосування, були сільськогосподарські райони 

Південно-Східної, Південно-Західної та Східної Англії. В Західному та Східному 

Мідленді сили провідних партій були представлені приблизно порівну, але з 

невеликою перевагою консерваторів. Регіонами, в яких лейбористи завжди 

вигравали на усіх загальних виборах протягом 1918-1931 років, були Уельс та 

Шотландія, окрім програних у 1924 р. консерваторам 10 місць. З другої половини 

20-х років ХХ ст. можна помітити поступовий приріст голосів, що були віддані за 

лейбористів в окремих виборчих округах особливо в південних районах Англії. Це 

було пов’язано  із мобільністю населення у 20-х рр. ХХ ст. через розвиток нових 

галузей промисловості, а також тим, що з 1926 р. лейбористи прийняли 

сільськогосподарську програму і почали активну агітацію в цьому регіоні. 

У дослідженні висвітлено поширення  та зміст публікацій партійної преси, 

зокрема, наголошено, що «Дейлі Геральд», «Лейбор Лідер», «Кларіон» мали 

важливе значення в агітаційній політиці партії. Велику роль у поширенні партійної 

пропаганди відіграли пересувні агітаційні фургони «Кларіон». Тури Кларіон-

фургонів збільшували географію розповсюдження соціалістичної агітації у Великій 

Британії, крім того вони об’єднували сили НРП, СДФ, Фабіанського товариства. 

Розширення соціального складу партії відбувалося, утому числі, і за рахунок  

входження до її лав колишніх лібералів і консерваторів. Традиційний електорат 

Ліберальної партії поступово усвідомив, що їхні інтереси можуть дієво захищати і 

лейбористи. Тактика лейбористських лідерів полягала у тому, аби переконати 

суспільство в тому, що наступні вибори (грудень 1923 р.) – це протистояння між 

лейбористами і консерваторами.  
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На основі просопографічної методики підраховано, що середній вік членів 

кабінету міністрів Першого лейбористського уряду складав 58 років, 55 % зі складу 

уряду були із середовища найманих робітників, 7 із 20 були членами тред-юніонів. 

Не дивлячись на те, що Джеймс Рамзі Макдональд приймав рішення щодо складу 

майбутнього кабінету міністрів одноосібно, загалом, як відмічали сучасники, склад 

його уряду вийшов збалансованим і найбільш вдалим із можливих. 

У підрозділі 3.2. «Інструменти роботи з електоратом в 1924-1931 рр.» 

висвітлено зміни, які відбулися в новій політичній програмі 1928 р. та партійній 

тактиці. Партія відмовилася від «тактики прямих дій» на користь  

конституціоналізму, що підтвердилося її позицією під час Всезагального страйку у 

Великій Британії у травні 1926 р. Проаналізовано тактику і агітаційну політику 

партії в сільськогосподарських регіонах країни. Загалом, сільськогосподарська 

програма  охоплювала широке коло проблем актуальних для  сільського мешканця. 

Лейбористи намагалися розробити проект, який би задовольнив вимоги як сільських 

робітників, так і фермерів. Результати цієї компанії були суперечливі, але партійні 

лідери усвідомлювали, що округи південної Англії за 2 роки не зможуть надавати 

таку ж підтримку, як в Шотландії, де партія агітувала понад 20 років. 

У четвертому розділі «Вплив християнських церков Великої Британії на 

формування політичних позицій Лейбористської партії наприкінці ХІХ – у 

першій третині ХХ ст.» розглядаються взаємовідносини між Лейбористською 

партією і Англіканською Церквою, Римо-католицькою церквою, 

нонконформістськими деномінаціями наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. 

Проаналізовано вплив цих взаємин на позиції Лейбористської партії в політичній 

системі Великої Британії 20-х рр. ХХ ст.  

У підрозділі 4.1 «Історична релігійна традиція у Великій Британії. 

Взаємовідносини Лейбористської партії з Англіканською церквою та 

нонконформістськими деномінаціями» подано характеристику особливостей 

тогочасного релігійного життя у Великій Британії. Зазначено, що Англіканська 

церква на межі ХІХ – ХХ ст. не була монолітною.  Всередині церкви наявні течії, т. 

зв. «Високої церкви» (англокатолики), «низької церква» (євангелісти) та «широкої 

церкви» (серединний варіант). Визначено, що «високоцерковники», як правило, 

підтримували Консервативну партію, представники «широкої церкви» 

співпрацювали найбільше з Лейбористською партією, представники «низької 

церкви» мало цікавились політикою, зосереджуючись переважно на духовних 

питаннях. Проаналізовано зміни у ставленні церкви до існуючого соціального ладу, 

що відбулися на межі ХІХ – ХХ ст. У цей час церква шукала можливості зберегти 

свій вплив серед незаможних робітників найманої праці, зменшити їх відтік до 

релігійних сект та зберегти популярність серед молоді. В деяких випадках 

Англіканські священики (К. Ноель, Х. Джонсон, С. Хедлам) розглядали діяльність 

Лейбористської партії, як організації, яка і захищала інтереси нужденних. Після 

Першої світової війни Англіканська церква почала схвалювати діяльність 

робітничих профспілкових організацій. Часом, церковні пастирі виступали на боці 

профспілок з критикою власника підприємства. Особливо відчутною була допомога 

священиків в сільській місцевості адже до 1926 року лейбористи не мали офіційної 

програми, з якою можна було б звернутися до фермерів і сільських робітників. Тому 
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партійні лідери високо цінували прихильне ставлення приходських священиків до 

партії. 

Англіканська церква стала однією із перших християнських церков, яка 

заснувала християнські соціалістичні товариства у Великій Британії, такі як Гільдія 

Святого Метью, Християнський Соціальний Союз. Британський соціалізм не мав 

антирелігійного характеру, на відміну від «континентального» соціалізму 

(марксизму), який не набув широкого поширення у Великій Британії. Тогочасні 

священики поєднували (світоглядно та у своїх проповідях) християнські принципи і 

соціалістичне вчення, вступали до лав Лейбористської партії, що, в свою чергу 

впливало на визначення електоральних уподобань місцевого населення, на користь 

лейбористів. Можна відмітити позитивне ставлення до Лейбористської партії таких 

церковних ієрархів Англіканської церкви, як: В. Темпл (єпископ Манчестера з 1921 

р., архієпископ з 1942 р.), В. Гор (єпископ Оксфорду до 1919 р.), архієпископ Ланг, 

В.Т. Вудс (єпископ Пітерборо), Дж. Кемпторн (єпископ Лічфілда), Дж. Вотс-Дічфілд 

(єпископ Челмсфорда), Кіріл Гарбет (єпископ Соусворка, пізніше Вінчестера), 

архієпископ Девідсон та деякі інші. 

Із послабленням позиції лібералів у британській політиці налагоджуються 

зв’язки між нонконформістами, до яких відносимо такі протестантські деномінації 

як методисти, конгрегаціоналісти, баптисти, квакери та деякі інші релігійні 

товариства, і Лейбористською партією. Щоб проілюструвати зміни, що відбулися в 

політичній орієнтації зазначеної релігійної громади, умовно можна стверджувати, 

що після 1918 р. в регіонах поширення вільних церков, одна з трьох каплиць 

підтримувала лейбористів. Із середовища нонконформістів вийшло чимало 

лейбористських партійних лідерів, зокрема: А.Гендерсон, Ф.Сноуден, А.В. 

Александр та інші. Підраховано, що близько половини лейбористських членів 

Парламенту від Англії та Шотландії (1918 – 1931 рр.) були нонконформістами і 

тільки 10 відсотків нерелігійними. Утім, статистичні дані про географічний розподіл 

нонконформізму у 1922 р. згідно із кількістю місць, отриманих лейбористами в 

Парламенті, свідчать про те, що там де виборці були переважно нонконформістами, 

лейбористи мали меншу кількість мандатів у порівнянні із лібералами. Отже, 

суттєвої електоральної підтримки лейбористам нонконформісти не надали, їхній 

головний «внесок» в успіхи Лейбористської партії полягав у наданні успішних 

кандидатів і церковне виховання провідних діячів лейбористського руху 

міжвоєнного періоду. 

В підрозділі 4.2 «Лейбористи та Римо-католицька церква» розглядаються 

взаємини між Лейбористською партією і Римо-католицькою церквою,  висвітлена 

позиція римо-католицького духовенства у Великій Британії щодо сприйняття 

лейборизму і соціалізму, враховуючи негативну характеристику соціалістів в 

енцикліках пап Пія ХІ (1891) і Лео ХІІІ (1931). Досліджено діяльність та вплив 

провідних діячів лейбористського руху із числа католиків на збільшення 

популярності Лейбористської партії серед одновірців.  

На межі ХІХ - ХХ ст. кількість католицького населення невпинно зростала, 

досягши на кінець 20-х років ХХ ст. близько 8,5 млн. при загальній кількості 

населення в 45 млн. чоловік. Тобто католицька громада, де незаможні наймані 

робітники становили вагому частину, розглядалась лейбористами як потенційна база 
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електорату. Католицькі ієрархи змирилися із популярністю Лейбористської партії 

серед віруючих задля їх збереження в лоні церкви. В свою чергу Лейбористська 

партія робила все можливе, щоб стримувати своє ліве крило і намагалася не 

проводити, по можливості, такої політики, яка б суперечила інтересам католиків та 

могла б спровокувати втрату їх голосів. Таким чином, на кінець Першої світової 

війни католицьке духовенство змогло переконатися в тому, що Лейбористська 

партія, незважаючи на перебування соціалістів в її лавах, не була, по своїй суті, 

соціалістичною партією такого типу, який засуджувала енцикліка папи 1891 р. 

Рерум Новарум (Rerum Novarum). 

Ірландське католицьке населення на поч. ХХ ст. більше цікавились політикою 

самоврядування (гомруль), тому міцної електоральної підтримки Лейбористській 

партії в цей час не надавали. Значна кількість католиків була занепокоєна тим, що в 

керівництві Лейбористської партії домінували люди з протестантських спільнот, а 

також тим, що лейбористи могли запровадити світську освіту. Але після 1918 р. 

сама партія почала уважніше ставитися до цієї частини електорату. Зокрема, 

політична програма 1918 р. і політичний маніфест закликали до підтримки 

самоврядування для Ірландії, містили заходи для покращення життя і праці. 

Оскільки переважна частина ірландців-католиків були незаможними робітниками 

некваліфікованої найманої праці, то, віддаючи голос за лейбористів, вони 

сподівались не тільки домогтися самоврядування для Ірландії, але й покращити свої 

соціально-економічні умови. Велика частка успіху лейбористів серед католицького 

населення належала таким діячам як Дж. Уітлі, Дж. Коноллі, Майкл Девіт, Дж. П. 

Нанетті та інш. Діяльність Дж. Уітлі та очолюваного ним Католицького 

Соціалістичного Товариства допомогла лейбористам заручитися підтримкою 

ірландців-католиків на заході Шотландії завдяки тому, що Уітлі намагався 

переконати останніх в тому, що обіцянки гомруля для Ірландії не покращать їх 

життя в шотландських нетрях. Дж. Коноллі захищав і відстоював тезу про те, що 

католики можуть бути соціалістами, і що церкві слід опікуватися лише духовним 

станом людини і не нав’язувати політичні уподобання, що в умовах поширення 

антисоціалістичних папських енциклік було для партії важливим, оскільки після 

проголошення програми 1918 р. політична платформа лейбористів була 

соціалістичною. Зміна електоральних вподобань частини католицького населення на 

користь лейбористів була прогнозованою, адже ірландці-католики були переважно 

некваліфікованими робітниками, і навіть незалежно від національних або релігійних 

інтересів Лейбористська програма сприймалась як своєрідне звернення до них. Крім 

того, на початку ХХ ст. британський політичний консерватизм асоціювався із ідеєю 

юніонізму (проти ірландського самоврядування), який підтримувала і частина 

лібералів. Саме тому політичні симпатії щодо лібералів дедалі зменшувались на 

користь Лейбористської партії. 

 У Висновках сформульовано загальні результати дослідження та викладено 

основні положення дисертаційної роботи, які виносяться на захист. 

1. Проведений аналіз стану наукової розробки теми дослідження свідчить про 

наявність, насамперед, в британській історіографії великої кількості праць, 

присвячених британському лейборизму та різним аспектам становлення британської 

Лейбористської партії. Якщо авторами перших праць були, здебільшого, самі лідери 
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партії, які акцентували свою увагу на ідеології лейборизму та його завданнях, то 

пізніше відбувається наукове осмислення причин феноменального успіху 

британських лейбористів у першій третині ХХ ст., що передбачало занурення в 

історію становлення регіональних осередків партії, вивчення питання про 

інструменти їхньої «боротьби за виборця» тощо. В британській історіографії можна 

простежити також і еволюцію дослідницьких підходів щодо вивчення історії 

Лейбористської партії: від праць у традиціях політичного нарративу ХІХ століття до 

комплексних міждисциплінарних досліджень. Утім, ще зарано говорити про 

вичерпаність цієї тематики для досліджень. 

У вітчизняній історіографії ще немає історичних досліджень із аналізом 

організаційної структури партії, вивчення її керівного складу, регіональних 

осередків тощо.  Нині, на нашу думку, потребує переосмислення і історія самого 

робітничого руху у Великій Британії другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст.,  

а, отже, і тема боротьби за «робітничий» електорат, яка точилася між тогочасними 

політичними партіями.  

2. Джерельна база дослідження є досить широкою та різноманітною.  Її 

складають матеріали різного походження, які можна поділити на  шість типів 

джерел: (1) документальні джерела, що становлять основний масив матеріалів для 

вивчення історії Лейбористської партії; (2) джерела особового походження: 

мемуарна література, щоденники та автобіографії провідних діячів лейбористського 

руху (Дж. Рамзі Макдональда, Б. Вебб, Дж. Р. Клайнса, Ф. Сноудена); (3)  

публіцистичні твори (праці Дж. Рамзі Макдональда, С. Вебба, Ф. Сноудена, Р. 

Блечфорда, К. Ноеля, К. Харді, Дж. Коноллі тощо); (4) преса; (5) статистичні 

матеріали; (6) ілюстративні матеріали. Джерелознавча цінність преси полягає не 

тільки у оперативному наданні фактів про події (у цій своїй якості вона виступає у 

якості першоджерела), а й у поданих оцінках тогочасних подій, і у цій якості вона є 

вагомим пропагандистським засобом. П’ятий тип, представлений статистичними 

матеріалами, дозволив глибше проаналізувати соціально-економічні та політичні 

реалії. Шостий тип - ілюстративні матеріали, представлені агітаційними плакатами, 

листівками, світлинами. Така джерельна база надає можливість здійснити 

комплексний аналіз предмету дослідження, досягти його мети і вирішити поставлені 

завдання. 

3. Становлення організаційних структур Лейбористської партії Великої 

Британії відбувалось в двох напрямках. По-перше, треба було сформувати єдиний 

незалежний центр робітництва. Незалежна робітнича партія на чолі з К. Харді стали 

фундаментом, на якому сформувався Комітет Робітничого Представництва (КРП) в 

1900 р., і який у 1906 р. було перейменовано у Лейбористську партію. По-друге 

треба було переконати тред-юніони, що Ліберальна партія насправді не зацікавлена 

у підтримці кандидатів у депутати від найманих працівників і що відстоювати і 

захищати їх інтереси в Парламенті вона не готова. 

Окрім тред-юніонів і НРП у складі Комітету Робітничого Представництва були 

Соціал-демократична федерація і Фабіанське товариство. Ці організації, в свою 

чергу, представляли різні напрями соціалістичної думки. Найстаріша серед них, 

Соціал-демократична федерація, базувалась на вченні К. Маркса і прагнула 

перетворитись на партію, подібно до німецької. Фабіанське товариство, навпаки, не 
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поділяло ідеї К. Маркса. Фабіанці не визнавали ідею класової боротьби чи 

наслідування будь-якій догмі і вважали, що існує «постійний розвиток». Незалежна 

робітнича партія відмовлялась від ідеї революції і співпраці з лібералами, до яких із 

симпатією ставились фабіанці. Всі ці три політичні організації відіграли важливу 

роль в становленні і подальшому розвитку Лейбористської партії. 

4. Упродовж 1918 – 1929 рр. відбуваються зміни в електоральній базі 

британської Лейбористської партії. Вони зумовлені, найперше, тим, що після 

виборчої реформи 1918 р. кількість людей у Великій Британії, які отримали право 

голосу, суттєво зросла, що змусило політичні партії змінювати свою тактику та 

методи передвиборчої боротьби. Реорганізація Лейбористської партії у 1918 р. 

зумовила перетворення її із виразника інтересів робітників найманої праці на масову 

політичну силу Великої Британії. Запровадження індивідуального членства відкрило 

дрібним і середнім підприємцям дорогу до лав партії. Також, у 20-х рр. ХХ ст. 

склалися сприятливі умови для входження до партійних лав інтелектуалів, 

заможних підприємців, колишніх лібералів і консерваторів, що, з одного боку, 

сприяло ще більшому нарощенню електорату Лейбористської партії, а з іншого, 

загострило протиріччя між лівою і правою течіями всередині партії. Лейбористська 

партія вчасно зреагувала на збільшення жіночого електорату в результаті реформ 

1918 та 1928 рр. Партія підтримувала жіночі організації, зробила обов’язковим 

входження 4 жінок у виконавчий комітет партії (ця структура зберігалася і на 

місцевому рівні). Як наслідок, партія мала серйозний кількісний приріст партійних 

осередків на місцях: у 1918 - 397 організацій, у 1924 - 626 осередків. У той же час на 

1921 р. 140 округів все ще не мали місцевих дільниць Лейбористської партії, тоді як 

у 1924 р. –  їх бракувало тільки дев’ятнадцяти округам.  

Після 1924 р., коли лейбористи отримали досвід перебування в уряді, вони 

зрозуміли, що для втілення своєї політики їм необхідна парламентська більшість, а 

отже - і підтримка всієї нації. Саме тоді лейбористи почали  інтенсивніше агітувати 

серед виборців із середнього класу, а з 1926 р. їхня партійна пропаганда фокусується 

і на фермерах та сільських робітниках півдня Англії. 

5. Працюючи із виборцями, Лейбористська партія використовувала різні 

агітаційні прийоми, серед яких велика роль відводилася традиційній пропаганді 

через профспілки, через освітні проекти фабіанців, через створення т. зв. 

«Лейбористської церкви», що стала альтернативою традиційнім релігійним 

структурам, утім, постійно шукала нові прийоми та методики.  

Оскільки в столиці та деяких інших містах партійна діяльність із залучення 

нових членів через профспілки та їх фонди була не достатньо результативною, у 

лондонському осередку Лейбористської партії було запроваджено  регулярні 

приходські вечірки, танці, а також свята для дітей. Там же проводились уроки для 

спікерів, працювало бюро юридичних консультацій із співчутливим ставленням до 

робітників, консультативний комітет для молоді, функціонував хор Лейбористської 

партії, драматичний гурток, симфонічний оркестр, проводилися щорічні ярмарки, 

фестиваль в Крістал Палаці і діяла спортивна Асоціація Лондонської 

Лейбористської партії. Місцеві партійні лідери визнавали, що саме такі заходи, як 

елементи «прихованої пропаганди», потрібні аби залучити до партійної роботи цілі 

родини. Хоча не усі із цих ініціатив мали успіх, проте вони дозволили столичним 
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осередкам Лейбористської партії отримати підтримку мешканців столиці і 

передмістя. Цей досвід було переосмислено та частково використано деякими 

провінційними лейбористськими осередками, зокрема, там задля привернення на 

свій бік електорату було створено спортивні ліги (з футболу, тенісу, дартсу) та 

функціонували духові оркестри. Станом на 1926 р. у країні функціонувало вже 94 

хори лейбористів, які пізніше об`єднались в Хоровий Союз Лейбористської партії. 

Партія усвідомила важливість залучення нових методів агітації, таких як преса і 

радіо. Зокрема, великий успіх мали радіо звернення Г. Моррісона, які 

транслювалися на BBC. Їх, за деякими оцінками, почули приблизно 40% населення 

Великої Британії, включаючи приблизно одну третину електорату, яка представляла 

середній клас. Доступ до ЗМІ став важливим інструментом для розширення 

електорального поля Лейбористської партії, яка таким чином перетворювалася на 

загальнонаціональну політичну силу.   

Окрім традиційних видів агітації, таких як спільні зустрічі із виборцями, 

мітинги, числені освітні кампанії провідні діячі Лейбористської партії винахідливо 

підходили до організації агітації у своїх округах залучаючи всі можливості: радіо, 

безкоштовні юридичні консультації для членів партії, розважальну програму для 

родин, спортивні ліги та інше.  

6. Причини успіху лейбористів були закладені, ще в 1918 р., коли були прийняті 

статут і програма партії, запроваджено індивідуальне членство. У листопаді 1918 р. 

Лейбористська партія вийшла із коаліції Д. Ллойд Джорджа, і на виборах 1918 р. 

виступила як цілком незалежна політична сила, хоча на той час вона і не досягла 

значних успіхів. Натомість, вибори 1922 р. засвідчили, що лейбористи потіснили 

лібералів Д. Ллойд Джорджа на політичній арені, ставши партією опозиції. Криза в 

Ліберальній партії і непоступливість ліберальних асоціацій до кандидатів від 

найманих працівників, недооцінка молодшого «конкурента» на політичному полі 

сприяли тому, що ліберали посіли третє місце в двопартійній системі Великої 

Британії після консерваторів та лейбористів. Велике значення мало об’єднання 

робітничих сил в боротьбі з антипрофспілковим законодавством.  Успіхові 

лейбористів сприяла також і зміна тактики: від страйків і виступів на користь 

конституційної, тобто, легальної боротьби. Після врегулювання питання щодо 

надання самоврядування для Ірландії в 1921 р., на перше місце для ірландської 

громади виходять питання покращення їхніх соціально-економічних умов, що 

сприяло уважному ставленню лейбористів і до цієї складової електорату. Важливе 

значення мала виборча реформа 1918 і 1928 рр., завдяки якій майже втричі 

збільшилася кількість електорату у Великій Британії. Усі ці фактори сукупно 

сприяли зміцненню позицій Лейбористської партії. 

7. Можна стверджувати, що релігія і релігійні протиріччя були більш 

впливовою складовою британської партійно-політичної системи після 1918 року, 

ніж це визнається багатьма спеціалістами в даній історичній галузі. Це стосувалося 

не тільки таких міст як Глазго, Ліверпуль, але і країни в цілому. Часто вважається, 

що з розвитком «класової політики» існуючі релігійні поділи зникають, що не 

відображає повної картини в британському суспільстві міжвоєнного періоду. 

Лейбористська партія Великої Британії намагалась представляти інтереси всіх 

робітників незалежно від віросповідання, тому обирала компромісний шлях  і вела 
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діалог з усіма церквами. В умовах секуляризації початку ХХ ст. церкви були 

змушені реформуватися і шукати засоби збереження своїх позицій в суспільстві. 

Важливу роль у налагодженні відносин зіграло те, що на території Великої Британії 

був поширений християнській соціалізм, який відрізнявся від континентального 

соціалізму тим, що пропагував гармонію із релігією. Завдяки тому, що серед 

церковних діячів були ті, хто захоплювався соціалізмом і інтегрував його в свою 

систему цінностей, з’явилися християнські соціалістичні товариства, які 

поширювали соціалістичну ідеологію і підготували грунт для зміцнення позицій 

Лейбористської партії. Хоч довгий час вважалося, що Англіканська церква 

підтримувала владу консерваторів, проте вона намагалась зберегти свій вплив і 

серед робітників найманої праці. Серед них були як ті, що мали націоналістичні, 

імперські погляди і голосували за Консервативну партію, так і ті, що голосували за 

Лейбористську партію. Після Першої світової війни, яка справила сильний 

психологічний вплив на суспільство, священикам  вдалося покращити відносини із 

робітниками, і частина із них продемонструвала свою підтримку Лейбористській 

партії, яка суттєво зміцнила свої позиції в 20-х рр. ХХ ст.  

Більшість «вільних церков» або нонконформістів на поч. ХХ ст. зберігали 

вірність Ліберальній партії, проте вже в 20-х р. ХХ ст. спостерігається тенденція 

зростання популярності лейбористів серед молодшого покоління нонконформістів. 

Важливо наголосити, що діячі-ідеологи Лейбористської партії були вихідцями із 

нонконформістських церков (Ф. Сноуден, А. Гендерсон, А. Александр та ін.). 

Важливим успіхом Лейбористської партії у досліджуваний період стало те, що їй 

вдалося заручитися підтримкою католиків. Відносини між Лейбористською партією 

і виборцями-католиками пройшли складний шлях від політичної упередженості з 

боку католицької церкви і намагань створення власної католицької партії до 

визнання того, що Лейбористська партія, не зважаючи на перебування в її лавах 

соціалістів, не була соціалістичною партією такого типу, яку засудила енцикліка 

папи 1891 р. “Rerum Novarum”. І хоча представники лівого крила партії і 

критикували  християнську церкву, тобто мали антиклерикальні настрої, проте 

власне, соціальне вчення Христа не піддавалося критиці. Характерною рисою у 

взаємовідносинах Лейбористської партії із християнськими церквами було те, що 

після перебування при владі у 1924 р. відносини між церквою і партію 

ускладнилися, що було зумовлено реакцією на внутрішню та зовнішню політику, 

яку проводили лейбористи. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена історії Лейбористської партії Великої 

Британії 1893-1931 рр. Основну увагу приділено дослідженню витоків 

організаційного становлення партії, вивченню інструментів боротьби за електорат. 

Проаналізовано основні причини збільшення кількості членів Лейбористської партії 

після 1918 р., досліджено трансформацію «географії» електорату Лейбористської 

партії, розглянуто зміни в партійній тактиці і партійних програмах. Доведено, що 

Лейбористська партія пройшла насичений політичний шлях від «невеликої групи 

тиску» в британському Парламенті у потужну політичну партію 

загальнонаціонального рівня, яка замінила лібералів в традиційній двопартійній 

системі Великої Британії. Розглядається внесок Фабіанського товариства, 

Незалежної Робітничої Партії, Соціал-демократичної федерації, тред-юніонів на 

шляху об’єднання у Комітет Робітничого Представництва. Досліджено такі засоби 

агітації Лейбористської партії, як кларіон-фургони, преса, висвітлено 

взаємовідносини між Лейбористською партією і християнськими деномінаціями у 

Великій Британії.  

Ключові слова: Велика Британія, Лейбористська партія, лейборизм, Дж. Р. 

Макдональд, електорат, партійно-політична історія. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Бутурлимова О.М. Становление и деятельность Лейбористской партии 

Великобритании (1893-1931 гг.). – квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2021. 

Диссертация посвящена истории Лейбористской партии Великобритании 1893-1931 

гг. Особое внимание уделяется организационному становлению партии, изучению 

инструментов борьбы за электорат. Проанализированы основные причины 

увеличения количества членов Лейбористской партии после 1918 г., исследована 

трансформация «географии» электората Лейбористской партии, изменения в 

партийной тактике и политических программах партии. Доказано, что 

Лейбористская партия прошла насыщенный политический путь от «небольшой 

группы давления» в британском Парламенте до мощной политической силы 

национального уровня, которая вытеснила либералов в традиционной 

двухпартийной системе Великобритании. В исследовании рассматривается вклад 

Фабианского общества, Независимой Рабочей Партии, Социал-демократической 

федерации, трейд-юнионов на пути объединения в Комитет Рабочего 

Представительства. Изучены такие средства агитации Лейбористской партии как 
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«кларион-фургоны», пресса и взаимоотношения между Лейбористской партией и 

христианскими церквями в Великобритании.  

Ключевые слова: Великобритания, Лейбористская партия, лейборизм, Дж. Р. 

Макдональд, электорат, партийно-политическая история. 

 

SUMMARY 

Buturlimova O.M. Formation and activity of the Labour Party of Great Britain 

(1893 – 1931). – Qualification research work as a manuscript. 

Thesis for the degree of a candidate of historical sciences in the specialty 07.00.02 

“World History”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Кyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the history of the British Labour Party in 1893-1931. 

The main attention is paid to the study of the origins of the party, the study of the 

instruments of struggle for the electorate. The level of scientific development of the topic 

is investigated; the main reasons for the increase in the number of members of the Labour 

Party after 1918 are analyzed. The paper investigates the transformation of the 

"geography" of the electorate of the Labour Party, examines changes in party tactics and 

party programs, establishes the ratio of the number of women candidates from the Labor 

Party in elections in comparison with liberals and conservatives. It has been proven that 

the Labour Party has gone from a “small pressure group” in the British parliament to a 

powerful national-level political party that has replaced the Liberals in the traditional two-

party system in Great Britain. 

The study analyzes and examines the first steps in the formation of the British Labour 

Party. The contribution of each party cell (the Fabian Society, the Independent Labour 

Party, the Social Democratic Federation, trade unions) is considered on the way to 

unification into the Labour Representation Committee and the formation of the Labour 

Party at the beginning of the XXth century. The paper presents a prosopographic analysis 

of the First (1924) and the Second (1929) Labour governments. Based on a wide range of 

british scientific literature and sources, the success of the leading candidates from the 

Labour Party in the period from 1900 to 1931 in the national elections is analyzed. The 

article considers such means of agitation of the Labour Party as Clarion vans, sports 

leagues, press and radio, and studies the phenomenon of the so-called “Labour Church”. 

Particular attention is paid to the relationship between the Labour Party and Christian 

denominations in the Great Britain. The reasons for the rapprochement of the Labour Party 

with representatives of the clergy of the Church of England are established; as well as the 

reasons for the deterioration of their relationship after 1924 are indicated. Taking into 

account the research of British scientists on this issue, the author emphasizes that the 

nonconformist denominations, which in the beginning of the XXth century supported 

exclusively liberals, after the First World War they moved to support the Labour Party, 

this was especially noticeable among the younger generation of nonconformists. It is noted 

that a significant part of party activists of the late XIX - early XX century belonged to 

nonconformist denominations (mainly Methodists). Considering the relationship with the 

Roman Catholic Church, it was found that the support of Catholic voters was important for 

strengthening of the party in the 20s of the XXth century. A characteristic feature of the 



19 

 

relationship between the party and the Christian churches was that after the first 

experience of running the Labour government in 1924, their relationship became more 

complicated, which was a reaction to the domestic and foreign policies of the Labour 

Party. It is argued that religion and religious contradictions were a more significant 

component of the political system of British society in the interwar period than is 

recognized by experts in this historical field.  

The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time in Ukrainian 

historiography a comprehensive historical research has been carried out in which the 

author has made an attempt to comprehensively investigate the early stage of the 

formation of the Labour Party of Great Britain. The tools and communication models of 

Labour's work with the electorate and changes in the electoral base of the party during the 

1920s have been clarified. Studies of the party-political history of Great Britain at the end 

of the XIXth - first third of the XXth centuries and the ideological foundations of the 

British Labour Party at the early stage of its formation received further development. The 

main key points of the dissertation and its results can be used for further scientific research 

on British political history. 

Keywords: Great Britain, Labour Party, Labourism, J.R. Macdonald, electorate, 

political history. 

 


