
ISSN 2518-1521 (Online), ISSN 2226-2830 (Print) 

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ: ІСТОРІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ, 2019, ВИП. 26 

38 

constituted a part of the armed struggle of Cossacks and their leaders for the creation of the 

Ukrainian Cossack-Hetman state during the National Liberation War of 1648-1657. The purpose 

of such operations was to create an information space favorable for the rebels, to unite the 

masses of the Cossacks around the Cossack troops and to raise the morale of the troops; to 

demoralize and disorganize the enemy troops, to neutralize or even win individuals and groups 

over from the enemy camp. In accordance with the goals set, certain objects that fell under the 

influence of information and psychological actions performed by Cossack army leaders and, in 

particular, B. Khmelnitsky, were defined. They were Cossacks and all those who joined the 

Ukrainian rebellious army, the Ukrainian population (peasants, lower middle class, Orthodox 

clergy, nobility); registered Cossacks, who were on the Polish king‟s service, Polish crown army 

soldiers (infantrymen) and mass mobilization soldiers (noble host); the Polish population living 

in the Ukrainian lands – the theater of war, the king and military leaders of the Polish army and 

their allies. The article analyses technologies (content, forms and means of information 

presentation) used by Cossack leaders for information and psychological impact on great masses 

of Ukrainian and Polish population, taking into account their national, social, intellectual and 

ethno-linguistic characteristics. The paper also considers the language means used for emotional 

coloring of Universals (legal acts) and other documents. The peculiarities of applying methods of 

psychological pressure on the enemy and his allies are looked at in the paper. These methods 

comprise conviction, disinformation (provision of distorted, incomplete or deliberately false 

information), psychological subversion (acts of intimidation) in order to destabilize the situation 

in the rear (provoking social outbursts against the Polish regime, staging of uprisings) and 

disorganization of the enemy‟s army (stirring up perplexity, creating panic, fuelling fear, evoking 

the feeling of doom, inevitability of reprisals, etc.). Attention is also drawn to B. Khmelnytsky‟s 

attempts to prevent excessive cruelty and violence. The forms and channels as well as lexical 

means through which the impact was exerted are defined. 

Key words: B. Khmelnytsky, Cossacks, National Liberation War, information and 

psychological impact, misrepresentation of information, disorganization, psychological 

subversion. 
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ПОГЛЯДИ МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГРОМАДЯН 
 

Розглянуто формування та розвиток поглядів Маргарет Тетчер під впливом 

консервативних ідей, участі в діяльності відділень консервативної партії та положень 

доповіді економіста У. Беверіджа у період перебування її на посаді парламентського 

секретаря в Міністерстві у справах пенсій та державного страхування. Простежено 

зміну поглядів М. Тетчер на пенсійну систему Великобританії: від державної пенсійної 

системи до системи з часткою приватного пенсійного забезпечення. Зроблено висновок, 

що Тетчер цікавили не лише фінансові проблеми держав за економічної кризи, а й питання 

справедливості щодо пенсіонерів і робітників, які працюють. 
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Маргарет Тетчер – одна з найвідоміших політичних діячів XX ст. За її прем‘єрства 

Великобританія вийшла з глибокої кризи. Зараз ми спостерігаємо в Україні складну 

ситуацію. А це означає, що необхідне вивчення різних моделей економічного та 

соціального розвитку, відновлення і змін. У цьому плані досвід Великобританії викликає 

значний інтерес. Тетчеризм сприяв економічному зростанню і став частиною сучасної 

економічної системи цієї країни. Це відбулося значною мірою завдяки реформуванню в 

галузі соціального розвитку країни, зокрема, пенсійній реформі. Попри віддаленість у часі, 

проблема пенсійного забезпечення за М. Тетчер і сьогодні викликає науковий інтерес [42]. 

Для сучасної України реформування пенсійного забезпечення – актуальна та складна 

проблема. Тому досвід застосування пенсійних перетворень Великобританії стане у 

пригоді й в нашій державі. 

Пенсійне забезпечення у Великобританії часів М. Тетчер вивчало небагато 

вітчизняних авторів, а дослідження поглядів М. Тетчер на справу забезпечення людей 

пенсіями по старості було за межами зацікавлень науковців. Найбільшу увагу пенсійним 

перетворенням приділено в англомовній літературі [32, 34, 35, 43-45], аналіз певної 

частини якої зроблено в роботі І.І. Явнової [28, с. 18-23]. Українська дослідниця В.М. 

Пунько здійснила систематизацію та узагальнення основних груп джерел у царині 

соціальної політики М. Тетчер [17]. Проте небагато дослідників вивчали особистість і 

погляди М. Тетчер [6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22]. Сучасна російська дослідниця 

І.І. Явнова присвятила реалізації пенсійних реформ певну частину дисертаційного 

дослідження [28, с. 106-115]. Є чимало робіт, присвячених соціальним реформам у 

Великобританії загалом чи частково [2, 3, 20, 21, 25-27], автори яких певним чином 

торкалися різних аспектів пенсійного забезпечення за М. Тетчер. Є небагато праць щодо 

тетчеризму [4, 5, 9, 14, 18], неоконсерватизму [12], соціальної держави [1], де побіжно 

згадуються джерела поглядів М. Тетчер. 

Серед історичних документів головне місце займають книги Маргарет Тетчер, що 

дозволяють простежити формування та еволюцію її поглядів на пенсійне забезпечення 

громадян. В «Автобіографії» вона розповідала, зокрема, про свої думки про пенсійне 

забезпечення громадян та свою роботу у Міністерстві у справах пенсій та державного 

страхування у 1961-1964 рр. [23, с. 67-69]. Ще одна книга, написана М. Тетчер, присвячена 

мистецтву управління державою, містить думки про європейську економічну та соціальну 

модель, де автор висловлює думки з приводу європейської пенсійної кризи та способів її 

подолання, наводячи приклад пенсійних реформ Великобританії 1980-х рр. [24, с. 363-

365]. Численні виступи та інтерв‘ю М. Тетчер містять висловлювання щодо перебігу та 

результатів пенсійних реформ, сутності пенсій [7, 36-41]. Доповідь У. Беверіджа допомагає 

зрозуміти джерела поглядів М. Тетчер на пенсії та соціальне страхування [29]. Стануть у 

пригоді й документи консервативної партії, які були створені після обрання М. Тетчер її 

лідером [30, 31] та рішення урядів Тетчер [33]. 

Мета статті – розглянути погляди Маргарет Тетчер на пенсійне забезпечення 

громадян. 
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Погляди людини формуються з дитинства. В результаті впливу родини, оточення, 

навчання. Погляди Маргарет Тетчер (дівоче прізвище – Робертс) формувалися під стійким 

впливом консервативних традицій родини, релігійно-етичних норм методистської церкви, 

шкільного навчання та суспільного життя рідного міста Грентема. Для родини Робертсів 

були характерні ощадність, працелюбство, релігійність, невибагливість до умов життя та 

обмеженість у відпочинку та розвагах. Мати Маргарет – Беатріс Робертс завжди готувала 

напередодні Різдва 150 пакетів з їжею для бідних родин, постійно допомагала одиноким 

старим чи хворим. Батько Маргарет, Альфред Робертс, як усі провідні бізнесмени міста, 

був членом благодійного клубу «Ротарі», постійно збирав кошти для різних благодійних 

справ. «Я народилася в домі практичному, серйозному і надзвичайно релігійному» 

[23, с. 17-23]. 

Окрім освоєння принципів торгівлі, юна Маргарет відкрила для себе, що приватне 

підприємство може грати в суспільстві важливу роль. Її батько володів також поштовою 

концесією в Грентемі, забезпечуючи жителям містечка банківські послуги, а саме виплату 

пенсій, що йому давало хороший додатковий дохід. Ось чому через його крамницю 

проходила чи не половина жителів містечка [22]. 

Саме батько зіграв велику роль у формуванні поглядів Маргарет, який прищеплював 

донці прагнення до знань, читання, бути обізнаною в міжнародних та суспільних справах, 

відповідальності за своє життя. Він був членом ради місцевого управління, головою 

міського комітету з фінансів, пізніше альдерменом й у 1945-1946 роках – мером Грентема. 

Тому його донька багато знала про міське життя і брала активну участь суспільних заходах 

в місті, у тому числі у передвиборчих кампаніях консервативної партії [23, с. 25-26]. 

Навіть у часи економічної кризи, міська громада була єдиною. Люди допомагали тим, хто 

у біді, тому М. Тетчер вважала, що виросла без почуття розділення і конфлікту між 

класами [23, с. 28]. 

Доволі рано у М. Тетчер сформувалися політичні погляди, хоч пройшло багато часу, 

перш ніж вона усвідомила на якому філософському підґрунті вони базуються: «за 

природою і вихованням я завжди була ревним консерватором» [23, с. 30]. 

Вже під час початку навчання в Оксфорді (1943 рік), Маргарет Робертс вступила в 

Асоціацію консервативної партії Оксфордського університету, придбала друзів та 

однодумців в політиці й брала учать у дебатах. Саме тоді Тетчер ознайомилася з 

передвиборчим маніфестом партії, зокрема, щодо пропозицій по допомозі державного 

соціального страхування, зробленими соціальним реформатором-лібералом лордом 

Беверіджем [23, с. 39-40].   

Ще у 1942 році економіст Уільям Беверідж опублікував доповідь («Соціальне 

страхування й інші види соціального обслуговування») [29], де визначив головні чинники, 

що є великим злом для суспільства: хвороби, убогість, нездорові умови життя, неуцтво, 

лінь. Він ратував за створення системи соціального забезпечення, що фінансується шляхом 

введення спеціального податку, так, щоб ця система захищала як активне населення, так і 

пенсіонерів з безробітними від народження до смерті [22]. Ідеї Беверіджа виявилися дуже 

близькими до вихованої у таких само цінностях Маргарет Робертс. 

В Грентемі М. Робертс брала участь у мітингах – одним з ораторів, які представляли 

кандидата від консерваторів. Вона запам‘ятала питання, задане на одному з таких мітингів 

літнім чоловіком, яке серйозно вплинуло на її погляди щодо добробуту і яке вона 

розглядала як зародок майбутніх проблем для держави в царині соціальної політики: 
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«Просто тому, що я скопив трохи грошей, держава не буде мені допомагати. Якби я все 

витратив, вони б допомогли» [23, с. 39-40].   

Швидко пройшовши шлях від члена провінційних відділень консервативної партії до 

члена парламенту Великої Британії, М. Тетчер навчилася переконливо виступати з 

певними пропозиціями суспільству і державі. А коли у жовтні 1961 року вона отримала 

пропозицію від прем‘єр-міністра Гарольда Макміллана працювати на посаді 

парламентського секретаря в Міністерстві у справах пенсій та державного страхування [23, 

с. 67] її погляди, накопичені знання та уміння стали визначати стиль роботи і той обсяг 

обов‘язків, які їй доводилося виконувати. 

Першою справою, яку вона для себе визначила на новій посаді – це перечитати 

доповідь У. Беверіджа, в якій, на її думку зрозуміло викладалася філософія післявоєнної 

системи пенсій та пільг. Вона запевняла, що була вже доволі добре знайома з його 

головними аспектами і сильно їх підтримувала. Тетчер добре розуміла сутність концепції 

усеосяжної системи державного страхування, яка повинна була компенсувати втрату 

здатності заробляти гроші внаслідок безробіття, хвороби чи виходу на пенсію за віком. Це 

належало здійснювати шляхом єдиної системи допомоги на рівні прожиткового мінімуму і 

фінансувати коштом індивідуальних внесків за єдиною ставкою. Паралельною була 

система державної усеосяжної допомоги, що фінансувалася із загальних податків, щоб 

допомогти тим, хто не міг претендувати на допомогу державного соціального страхування 

або тим, хто не могли здійснювати внески, або тому, що їх страхова сума вичерпалася. 

Державна усеосяжна допомога розглядалася як перехідна система, чия сфера діяльності 

зменшувалася пропорційно зростанню пенсій та особистих накопичень. Тетчер дійшла 

висновку й про негативні наслідки від соціального забезпечення і втрати приватної 

ініціативи. Вона визнала, що у доповіді У. Беверіджа звучали нотки, що пізніше були 

названі «тетчерівськими», тобто зазначила вплив ідей Беверіджа на формування її поглядів 

щодо пенсій і соціального страхування [23, с. 67]. 

Через чотири місяці після приходу до міністерства їй було запропоновано виступити 

в парламенті з роз'ясненням, чому консерватори не підвищують пенсії. Уперше їй 

належало звернутися до парламенту у своїй новій якості члена уряду. За 44 хвилини вона 

зробила екскурс на шістнадцять років назад, привела статистичні дані за 1946 рік, 

змалювала відмінності в положенні британських і скандинавських пенсіонерів станом на 

1953 рік, зіставила розміри британських і західнонімецьких пенсій в 1959 році, порівняла 

прожитковий мінімум сім'ї, що палить і не палить, в 1951 р. Ніхто не міг перевершити її в 

знанні деталей справи або підготуватися краще за неї. Навіть міністр у справах пенсій 

«тіньового кабінету» Річард Кроссмен, який мав найгостріший інтелект серед лейбористів 

[10]. 

Робота Маргарет Тетчер в Міністерстві у справах пенсій та державного страхування 

розвинула її погляди, бо доводилося постійно розглядати наслідки та знаходити засоби 

подолання тих труднощів, що випливали між теорією Беверіджа і тим, як система та 

суспільні очікування працювали на ділі. Так виникла ідея «диференційованих пенсій» 

міністра Міністерства у справах пенсій та державного страхування Джона Бойда-

Капентера, де  відповідно до виплати більших внесків гарантувалась вища пенсія і 

забезпечувалася можливість особистих виробничих (недержавних) пенсійних схем. Ще 

одним постійним джерелом труднощів для М. Тетчер було «правило заробітку», на яке в 

міністерстві тоді так і не знайшли остаточної (резонної) відповіді. Відповідно до цього 

правила, пенсіонери, які працюють за певного рівня доходів втрачали частково або 
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повністю свої пенсійні виплати. Тетчер переживала також через вплив цього фактору на 

життя вдів пенсіонерів [23, с. 68]. 

Велику роль у формуванні поглядів Тетчер зіграло її прагнення знайти 

першопричини тих чи інших подій та ситуацій. Річ у тому, що у міністерстві вона 

займалася також розглядом та прийняттям рішень у проблемах конкретних людей 

(піднімалися у листах). Саме це та життєвий досвід, накопичений ще в дитинстві 

допомогли їй виробити погляд на проблему правила заробітку вдів-матерів. Тетчер дійшла 

висновку, що якщо жінка, втративши чоловіка та залишившись з дітьми, котрих треба 

утримувати, вирішить працювати, щоб мати більше грошей, вона не повинна при цьому 

втрачати пенсію [23, с. 68-69]. Правда реалізувати це саме тоді не вдалося. 

16 липня 1962 року Тетчер звітувала у парламенті про роботу міністерства. В її 

виступі прозвучали головні положення про чинні пенсії, а також важливі думки про 

сутність пенсії. Тетчер сказала про те, що, з одного боку, для отримання правильної пенсії 

необхідно зробити в неї свій внесок. З іншого боку можна не брати в голову чи зробили ви 

внесок чи ні, ви отримаєте її у будь-якому разі. Тетчер вважала це досить суперечливим. 

Вона також заявила: «…пенсії виплачуються усім людям, які внесли свій вклад, незалежно 

від їх заощаджень, і тому несправедливо говорити, що це грабує бідних» [36]. Мабуть, 

малася на увазі пенсія по старості, а не за відпрацьовані внески, коли Тетчер говорила про 

отримання пенсії будь у якому разі. Головна думка, яка прозвучала у цих словах М. Тетчер 

– людина повинна отримати у старості таку пенсію, яку вона заробила своєю працею, 

своїми внесками, незалежно від заощаджень, які вона зробила окремо. 

Коли у 1974-1975 роках Тетчер вела кампанію за обрання її лідером консервативної 

партії, у міру того як її акції підвищувалися, посилювалася критика на її адресу. Так, 

великий шум викликала її порада літнім людям, що збираються вийти на пенсію, купувати 

продукти про запас, ті, що добре зберігаються, бо це захистить їх від інфляції й послужить 

надбавкою до пенсії. Вона і сама, признавалася Тетчер, тримає у себе запас їстівного, 

білизни й інших речей на чорний день і точно перераховувала чого і скільки. Критики 

голосно звинувачували її в скнарості. Вона заперечувала їх шумні звинувачення [10]. 

Як лідер консерваторів М. Тетчер тепер мала перший голос у визначенні політики 

партії, зокрема, й щодо пенсійного забезпечення громадян. Тепер вона могла реалізовувати 

свої погляди на пенсійну політику. У документі консервативної партії «Правильний Підхід 

(Консервативна офіційна урядова заява)» від 4 жовтня 1976 року визначені такі основні 

положення про пенсії: про право членів пенсійних схем брати участь в управлінні своїми 

схемами, про скасування «правила заробітку» («неправильно відмовляти тих літніх 

чоловіків і жінок, які хочуть працювати»), про податкові пільги, які надають засоби для 

виведення більше мільйона бідних (включаючи багато пенсіонерів) з їх залежності від 

додаткових пільг [30]. 

Серед передвиборчих обіцянок консервативної партії звучало чимало положень про 

пенсійне забезпечення. Так у маніфесті консервативної партії від 11 квітня 1979 року 

йшлося про намір скасувати «правило заробітку», що «різдвяний бонус», який останній 

консервативний уряд почав у 1972 році, буде продовжений, що буде звільнено від податків 

пенсії вдів військових і забезпечено пенсією вдів «інших категорій» до 1950 року, які не 

отримують її нині [31]. 

В парламентському звіті з економіки від 12 червня 1979 року новий уряд М. Тетчер 

озвучив рішення щодо пенсій громадянам про збільшення стандартної ставки пенсії через 

старість. Це означало, що пенсіонери соціального забезпечення будуть повністю захищені 
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від зростання цін. Відповідно до правил пенсії будуть підвищуватися на основі зміни цін 

або доходів, залежно від того, що більше. Уряд вирішив, що в майбутньому вимога про 

підвищення пенсій згідно із законом повинна ґрунтуватися на коливаннях цін. Це буде 

мінімальною вимогою і повністю захищатиме вартість цих пенсій від зростання цін у будь-

який час, включаючи ті, які виникають в результаті непрямих податкових змін. 

Пропонувалося негайно виконати передвиборну обіцянку вдовам військових – повністю 

звільнити їх пенсії від податків [33]. 

Виступаючи у парламенті 16 січня 1979 року Маргарет Тетчер заявила про 

найкращий спосіб допомоги «низькооплачуваним, пенсіонерам, хворим і тим, хто не в 

змозі допомогти собі, – це мати сильну і ефективну політику протидії інфляції. У такій 

політиці надмірної заробітної плати населенню не місце. Громадська думка повинна 

відкидати тих, хто їх висуває» [37]. 

Маргарет Тетчер мала намір сприяти розвитку системи додаткових пенсій і 

накопичень засобів в особливих фондах. У ідеальному світі не повинно було б бути 

«суспільства загального благоденствування», а також «громадських» пенсій. Там мали б 

бути тільки відповідальні громадяни, які підписали усі папери на усі необхідні страховки і 

які жертвують частину своїх коштів на добродійність [22]. 

На конференції консервативної партії 10 жовтня 1980 року Тетчер підтвердила думку 

про боротьбу з інфляцією: «Інфляція знищує нації і суспільства так само вірно, як і 

вторгнення армій. Інфляція є батьком безробіття. Це невидимий грабіжник…» [39]. 

16 січня 1983 року у телевізійному інтерв‘ю прем‘єр-міністр наголосила на тому, що у нас 

величезні відмінності між тими, хто має індексні пенсії, і тими, хто цього не робить. 

Єдиний спосіб прирівняти їх – не мати ніякої інфляції [41]. На конференції консервативної 

партії 12 жовтня 1984 року Тетчер заявила, що завдяки боротьбі з інфляцією уряд зберіг 

довіру дев‘яти мільйонів пенсіонерів, а стримуючи інфляцію захистив їх заощадження 

[40]. 

Таким чином, уряд консерваторів скасував формальний зв'язок між пенсіями й 

заробітною платою і встановив його між базовою державною пенсією і роздрібними 

цінами. Таке рішення було продиктоване, зокрема, економічною кризою у Великобританії 

1980 р. Уряд М. Тетчер уперше провів в життя програму приватних або накопичувальних 

пенсій. Кожен британець отримав можливість вкладати до пенсійного фонду частину своїх 

доходів до вирахування податків [20, с. 55]. 

Реформи, проведені у галузі пенсійного забезпечення за урядів М. Тетчер, дозволили 

їй хоча б частково втілити свої погляди у життя. Про результати цих перетворень вона 

неодноразово висловлювалась у своїх виступах. 22 листопада 1990 року у промові в 

парламенті Тетчер стверджувала, що середній пенсіонер тепер має удвічі більше засобів 

для своїх дітей. Незвичайна трансформація приватного сектора створила багатство для 

поліпшення соціальних послуг і підвищення пенсій – це дозволяє пенсіонерам залишати 

удвічі більше своїм дітям, чим десять років тому [38].  

Погляди М. Тетчер на пенсійне забезпечення громадян були частиною політичних, 

ідеологічних і морально-етичних установок, які вона прагнула провести й втілювала у 

життя, що отримали назву «тетчеризм». Для нього були характерні: вільне 

підприємництво, приватна ініціатива, прямий матеріальний зиск для покращання свого 

життя і родини. Тетчеризм відкидав рівність як щось нездійсненне: можливості нічого не 

варті, якщо за ними не стоїть право виділятися з поміж усіх. Держава не повинна 

домінувати над людиною, підміняти особисту відповідальність людини [4, с. 7-8]. 
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Як говорила М. Тетчер: «Коли держава стає занадто сильною, люди відчувають, що 

вони розраховують на усе менше і менше. Держава виснажує суспільство, не лише його 

багатство, але й ініціативу, енергію, прагнення до вдосконалення й інновацій, а також до 

збереження того, що є кращим» [39].  

Частиною тетчеризму також були консервативні цінності, ті чесноти, які були 

виховані в самій М. Тетчер – представниці середнього класу провінційного англійського 

суспільства: повага до закону і порядку, справедливість, релігійність, традиційні родинні 

цінності, ощадність, працьовитість, чесність, акуратність, благодійність, взаємодопомога, 

відповідальність за власне життя, підприємливість, обмежені розваги, які підготовлені 

власноруч.  

Вона говорила в одній зі своїх видатних промов, що гідні люди хочуть виконувати 

правильну роботу, щоб їх не стримували та не залякували, щоб праця приносила гроші. Ці 

люди вважають, що чесність слід поважати, а не висміювати. Вони бачать злочинність і 

насильство як загрозу не лише суспільству, але і їх власному впорядкованому способу 

життя. Вони хочуть, щоб їм було дозволено виховувати своїх дітей в цих переконаннях, не 

побоюючись, що їх зусилля щодня зводитимуться нанівець в ім'я прогресу або свободи 

слова [39]. 

Всі ці цінності Маргарет Тетчер втілювала у життя не лише на багатьох посадах, на 

яких вона працювала в житті, а й у численних розмовах з людьми (інтерв‘ю, виступах), 

писемній творчості – своїх книгах. Її ідеї, таким чином, будуть продовжувати жити та 

впливати на світогляд людей. «Коли занадто багато прав в уряду і занадто мало в 

особистості – це неправильно. Скоріше це питання навіть не ідеологічне, а релігійне. Бо 

десять знаменитих біблійних заповідей звернені до кожної конкретної людини!» [7]. 

У 2002 році вийшла з друку праця М. Тетчер, присвячена мистецтву управління 

державою, де авторка звернула увагу на європейську пенсійну кризу. Не змінюючи своїм 

переконанням, вона стверджувала, що європейська модель ставить захищеність над усе й у 

своєму прагненні зменшити ризик неминучого, пригнічує підприємливість. Саме у цьому 

головна причина європейської пенсійної кризи [24, с. 363-364].  

Тетчер стверджувала, що уряди європейських країн прекрасно знали ще кілька років 

тому, що не можуть дозволити собі таких щедрих жестів на адресу пенсіонерів. Вона 

наводить приклад реформ 1980-х років Великобританії, де ще у 1980 році перестали 

пов'язувати розмір пенсії з розміром доходу (вона індексувалася залежно від зростання 

цін), в 1986 році скоротили бюджетне фінансування державної пенсійної системи, 

прив'язаної до отримуваних громадянами доходів, і стали заохочувати перехід на приватні 

системи пенсійного забезпечення. В результаті майбутні зобов'язання держави були 

понижені до прийнятного рівня. Великобританія інвестувала до пенсійних фондів більше, 

ніж усі європейські країни разом узяті. Усього лише три країни, а саме Сполучені Штати, 

Великобританія і Японія, володіють трьома чвертями світових активів пенсійних фондів 

[24, с. 364-365].  

Однак Тетчер цікавили не лише фінансові проблеми держав за пенсійної кризи, а й 

питання невдоволення пенсіонерів і робітників, які працюють. Питання справедливості 

стосовно покоління працівників, яке змушене буде звалити на себе додатковий тягар 

забезпечення іншого покоління, тому воно зробить все, аби уникнути цього [24, с. 365]. 

Таким чином, джерелами поглядів Маргарет Тетчер на пенсійне забезпечення 

громадян є: традиції її родини, методистська церква, навчання у класичній англійській 

школі та суспільне життя в рідному місті. Формування поглядів Тетчер на пенсійне 
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забезпечення громадян відбувалося під впливом консервативних ідей її батька, участі в 

діяльності відділень консервативної партії під час навчання в Оксфордському університеті 

та положень доповіді економіста У. Беверіджа. Розвиток поглядів Маргарет Тетчер значно 

прискорився за її роботи в Міністерстві пенсій та державного страхування, коли вона 

почала офіційно висувати пропозиції з покращення пенсійного забезпечення. Але лише на 

посаді прем‘єр-міністра вона певним чином реалізувала свої ідеї. 

На початку політичної кар‘єри М. Тетчер погоджувалася з положеннями доповіді 

У. Беверіджа про створення системи соціального забезпечення, що фінансується коштом 

уведення спеціального податку, так, щоб ця система захищала як активне населення, так і 

пенсіонерів з безробітними. Під час роботи в Міністерстві у справах пенсій та державного 

страхування їй доводилося постійно розглядати наслідки та знаходити засоби подолання 

тих труднощів, що випливали між теорією Беверіджа і тим, як пенсійна система та 

суспільні очікування працювали на ділі. Особливо обговорювалися питання про 

«диференційовані пенсії», «правило заробітку», правила заробітку вдів-матерів. 

На посадах лідера консервативної партії та прем‘єр-міністра М. Тетчер втілювала в 

життя у документах та в реформах право членів пенсійних схем брати участь в управлінні 

своїми схемами, скасування «правила заробітку», звільнення від податків пенсій вдів 

військових, збільшення стандартної ставки пенсії по старості на основі зміни цін або 

доходів, перехід на приватні системи пенсійного забезпечення тощо.  

Таким чином, уявлення М. Тетчер про пенсійне забезпечення громадян змінювалось 

протягом її політичної кар‘єри, залежало від системи поглядів на життя людини загалом, 

суспільно-політичної та економічної ситуації в країні. Тетчер цікавили не лише фінансові 

проблеми держав за економічної кризи, а й питання справедливості щодо пенсіонерів і 

робітників, які працюють. 

 Найбільш перспективними темами для подальшої розробки в рамках зазначеної 

проблеми є вивчення впливу поглядів однопартійців та членів уряду М. Тетчер та інші 

джерела впливу на її погляди щодо пенсійного забезпечення. Важливо розглянути 

самооцінку діяльності прем‘єр-міністра у часи прем‘єрства та у після прем‘єрський період 

активної діяльності. Це певним чином допоможе з‘ясувати причини втрати посади 

прем‘єр-міністра та проблем у внутрішній політиці Маргарет Тетчер. 
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K. Andriushchenko  

MARGARET THATCHER`S STANCE ON STATE PENSION 

The author establishes the formation and development of Margaret Thatcher's views on 

state pension provision. Family traditions, classical English schooling and public life are stated 

to have been the dawn of her judgements. Father's conservative ideas, participation in the 

activities of the Conservative Party's branches during her studies at Oxford University, and the 
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provisions of a report by economist W. Beveridge significantly shaped Thatcher`s views on state 

pension. Thatcher's outlook picked up momentum while working at the Ministry of Pensions and 

State Insurance as she began formally putting forward pension improvement proposals. It was 

not till she became a prime minister that she implemented her ideas in a certain way. 

At the outset of her political career, M. Thatcher agreed with the provisions of W. 

Beveridge's report on the creation of a social security system financed by the introduction of a 

special tax, so that this system would protect both the active population and pensioners. While 

working at the Ministry of Pensions and State Insurance, she had to constantly consider the 

consequences and find ways to overcome the difficulties that emerged between Beveridge theory 

and how the pension system and public expectations worked de facto. Special consideration was 

granted to "differentiated pensions", the "rule of earnings", the rules of earnings of widowed 

mothers. 

As Conservative Party leader and Prime Minister, M. Thatcher embodied in the documents 

and reforms the right of pension scheme members to participate in the administration of their 

schemes, the abolition of the "rule of earnings", the exemption from pension taxes of widows of 

the military men, the increase of the standard rate of old age pension based on price or income 

changes, transition to private pension systems, etc.  

Thus, Thatcher's perceptions of state pension varied throughout her political career and 

depended on the belief system and worldview in general as well as on the socio-political and 

economic situation in the country. Aside from financial problems of state during the downturn, 

Thatcher also engaged with the issue of justice for pensioners and working people. 

Key words: Margaret Thatcher views, retirement security, Thatcherism, conservatism. 
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ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

В ТУРЕЧЧИНІ (1839 – 1937 РОКИ) 

РАДЯНСЬКИМИ ДОСЛІДНИКАМИ 
 

Зроблено спробу проаналізувати тематику праць щодо вивчення розвитку освіти й 

науки в Османській імперії, а, згодом, у Турецькій республіці (1839 – 1937 роки) 

радянськими дослідниками. Представлені окремі думки та висновки науковців щодо певних 

питань розвитку освіти та науки. Передусім, науковці цікавилися політикою урядів 

Туреччини в галузі освіти, освітніми реформами в Османській імперії. Праць, присвячених 

вивченню науки в Османській імперії та Турецькій республіці (1839 – 1937 роки) мало. 

Дослідники звертали увагу на реформи в науці 20 – 30-х років ХХ ст., досягнення окремих 

наук, праці науковців.  

Ключові слова: історіографічний аналіз, освіта, наука, Османська імперія, 

республіка Туреччина. 
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