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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Соціальна політика держави займає важливе 

місце у розвитку будь-якого сучасного суспільства. У США, порівняно з іншими 

провідними країнами Заходу (Німеччиною, Францією, Скандинавськими країнами і 

навіть Великою Британією, в якій, як і у США, існує соціальна політика ліберального 

типу), функціонує достатньо обмежена у багатьох суспільно значущих напрямах 

система соціального регулювання на найвищому державному (у випадку США – 

федеральному) рівні. Разом з тим, США традиційно входять до групи країн з дуже 

високим Індексом людського розвитку – показником, що публікується в рамках 

програми розвитку ООН. Зазначений факт підтверджує ефективність існуючої моделі 

соціальної політики у США. Водночас виклики, що нещодавно постали перед 

американським суспільством, цілком пов’язані з її недосконалістю (наприклад, 

проблеми у сфері охорони здоров’я, викликані світовою пандемією COVID-19, 

істотно поглиблені у США через особливості розвитку сфери надання медичних 

послуг американцям). 

Фундаментальні засади сучасної федеральної соціальної політики у США було 

закладено адміністрацією Ф. Д. Рузвельта (1933 – 1945 рр.) у межах політики «Нового 

курсу» 1930-х рр. – комплексу соціально-економічних заходів, спрямованих на 

подолання наслідків «Великої депресії» 1929 – 1933 рр. У свою чергу, адміністрація 

Г. Трумена  (1945 – 1952 рр.) закріпила вже впроваджені та запропонувала нові 

соціальні реформи у період відсутності критичних кризових явищ та початку 

економічного піднесення в США після Другої світової війни. У 1933 – 1952 рр., таким 

чином, в Америці було фактично встановлено традицію президентів-демократів 

утверджувати, розширювати та вдосконалювати найважливіші елементи  соціальної 

політики. Реалізовані або запропоновані адміністраціями Ф. Д. Рузвельта та  

Г. Трумена соціальні реформи істотно вплинули на формування сучасної моделі 

американської соціальної політики, що визначає їхню суспільну цінність не тільки 

для минулого, але й для сучасного покоління американців. 

Отже, є всі підстави вважати цілком обґрунтованим та актуальним дослідження 

соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена, зважаючи на 

суспільну значимість діяльності урядів США 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. у 

соціальному напрямі для розвитку американського суспільства. Більше того, 

необхідно зважати і на можливість врахування здобутків та прорахунків соціальних 

перетворень у США досліджуваного періоду при створенні оптимальної моделі 

соціальної політики в Україні, а також на відсутність навіть в американській 

історіографії аналогічної праці та недостатнє висвітлення у сучасному українському 

науковому просторі досліджуваного періоду американської історії у цілому. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 

Дослідження відповідає колу наукових інтересів кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн даного закладу вищої освіти. 
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Мета дисертаційної роботи полягає у комплексному висвітленні соціальної 

політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.). 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання наступних завдань: 

- з’ясувати стан наукової розробки проблеми та оцінити репрезентативність 

джерельної бази дослідження; 

- проаналізувати урядову політику зайнятості та систему соціального захисту у 

США у період 1933 – 1952 рр.; 

- розглянути трудову політику адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена;  

- дослідити політику президентських адміністрацій щодо розвитку житлової, 

медичної й освітньої галузей у США у 1933 – 1952 рр.; 

- виявити особливості американської моделі соціальної політики, закладені 

адміністраціями Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена під час реалізації основних 

соціальних реформ у США; 

- довести доцільність виділення періоду президентств Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена у цілісний етап розвитку американської моделі соціальної політики. 

Метою та завданнями даного дослідження не передбачено спеціального 

розгляду гендерної політики, руху за громадянські права афроамериканців, політики 

щодо етнічних меншин, фермерської, екологічної, міграційної політики тощо. 

Авторка свідомо вважає, що вищезгадані напрями є темами окремих досліджень, та 

включає до кола аналізу такі складові соціальної політики, які становили базу 

соціально відповідальної держави у США та стосувались добробуту населення у 

цілому, а саме: політика зайнятості та система соціального захисту, трудова політика 

та розвиток житлової, медичної й освітньої галузей. 

Об’єктом дослідження є внутрішня політика CША у 1933 – 1952 рр. 

Предметом дослідження є формування та реалізація федеральної соціальної 

політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена. 

Слід наголосити, що у центрі уваги даного дослідження перебуває саме 

федеральна соціальна політика, яку проводив уряд США, очолюваний президентом 

(не слід плутати з поняттям «федеральний уряд», яке в американській традиції 

включає не тільки виконавчу гілку влади (президент, віце-президент та президентська 

адміністрація), а ще й законодавчу (Конгрес) та судову (Верховний Суд та інші 

федеральні суди). Водночас, за необхідності, у роботі звертається увага на 

особливості впровадження федеральних рішень на рівні штатів та муніципалітетів. 

Крім того, враховується і роль Конгресу, який ухвалював соціальні закони, та 

Верховного суду, який підтверджував або спростовував їхню конституційність. Разом 

з тим, федеральну державну соціальну політику у США у 1933 – 1952 рр. формувала 

та реалізовувала саме президентська адміністрація, що і зумовило зазначену вище 

постановку предмета та визначення теми даного дисертаційного дослідження. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1933 р. до 1952 р. Нижня 

межа виділеного відрізку часу пов’язана з набуттям Ф. Д. Рузвельтом президентських 

повноважень і початком соціальних реформ в США,  а верхня – з закінченням другого 

терміну адміністрації Г. Трумена і останніми соціальними ініціативами його уряду. 

Фактично, Г. Трумен перебував на президентській посаді ще до 20 січня 1953 р., але 

упродовж останніх днів його президентства не були прийняті (та й за браком часу не 
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могли бути прийняті) нові зміни у соціальній політиці США. Виокремлення доби 

соціального реформаторства Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена пов’язано з тим, що 

обидва президенти-демократи упродовж 1933 – 1952 рр. послідовно намагались 

вперше в історії США створити на найвищому федеральному рівні систему 

соціальних гарантій, яка б охоплювала всі ключові аспекти суспільного життя країни. 

Географічні межі дослідження окреслені територією США у 1933 – 1952 рр. (48 

штатів, а також Аляска і Гаваї у статусі «територій»), де й здійснювалась соціальна 

політика адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена. 

Теоретико-методологічна база дослідження ґрунтується на  принципі 

історизму та системно-структурному підході. Принцип історизму дозволив 

розглянути всі явища, події та процеси, пов’язані з соціальною політикою 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.) з точки зору їхньої 

ґенези, розвитку та подальших трансформацій. У свою чергу, системно-структурний 

підхід дозволив виявити основні елементи кожного напряму американської 

соціальної політики досліджуваного періоду як складові єдиної системи, простежити 

їхні взаємозв’язки та взаємообумовленість. Для реалізації теоретико-методологічної 

основи дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні історичні 

методи. З-поміж загальнонаукових методів було застосовано наступні: аналізу 

(розкладання об’єкту на частини для виявлення закономірностей реалізації 

соціальних перетворень), синтезу (об’єднання попередньо не пов’язаних складових 

соціальної політики для узагальнення їхнього розвитку), дедукції (виявлення 

конкретних явищ соціальної політики на основі загальних даних), індукції 

(узагальнення цілого процесу на основі одиничних прикладів), порівняння (виділення 

спільного та відмінного у становленні та результатах окремих елементів соціальної 

політики США досліджуваного періоду), узагальнення (виокремлення спільних рис 

для всіх напрямів соціального реформування у США в 1933 – 1952 рр.), класифікації 

(розподіл на групи/підгрупи наукової літератури та джерел, елементів соціальних 

реформ).  

Надзвичайно важливим виявилось використання і спеціальних історичних 

методів. Ідіографічний (описовий) метод дозволив проілюструвати дослідження 

описом перипетій прийняття тієї чи іншої соціальної реформи, а також суспільних та 

політичних дискусій, що виникали з цього приводу у США у 1933 – 1952 рр. 

Історико-порівняльний метод застосовувався для здійснення компаративного аналізу 

різних соціальних законів та законопроектів, що стосувалися певної соціальної 

реформи у 1933 – 1952 рр. Крім того, для опису і аналізу історичних явищ, пов’язаних 

з перебігом трансформації американської соціальної політики у часовому вимірі, 

застосовувався проблемно-хронологічний метод, який передбачає розділення 

широких тем на ряд вужчих проблем, кожна з яких розглядається у хронологічній 

послідовності. Додатково використовувались методи й інших наук, зокрема 

соціологічні: під час дослідження статистичних даних та виявлення закономірностей 

та прогнозування. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступних положеннях: 

Уперше: 

- проаналізовано соціальні перетворення адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена як окремий цілісний етап розвитку американської соціальної політики; 
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- на основі дослідження реформ адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена у 

сферах зайнятості, соціального захисту, трудового регулювання, житлової політики, 

медицини та освіти виявлено особливості американської моделі соціальної політики, 

закладені у 1933 – 1952 рр.; 

- в українському науковому просторі проведено систематизацію та оцінку 

репрезентативності доступної джерельної бази дослідження соціальної політики 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена; 

- в українському науковому просторі здійснено переоцінку успадкованих від 

радянської історіографії уявлень про соціальну політику адміністрації Ф. Д. Рузвельта 

та перший комплексний аналіз соціальної політики адміністрації Г. Трумена. 

Уточнено: 

- ефективність та результат соціального напряму діяльності адміністрацій 

Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена; 

- основні особливості дослідження проблем соціальної політики адміністрацій 

Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена американськими істориками та стан розробки теми у 

сучасній українській історіографії. 

Набули подальшого розвитку: 

- розгляд змісту проведених та запропонованих адміністраціями Ф. Д. Рузвельта 

та Г. Трумена соціальних реформ на основі аналізу нормативно-правових документів; 

- дослідження ролі президентських адміністрацій у процесі реалізації комплексу 

соціальних перетворень у США у 1933 – 1952 рр.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їхнього 

використання у науково-дослідних та освітніх цілях, особливо у рамках розвитку 

української американістики, діяльності Української асоціації американістики, 

навчання студентів-істориків спеціалізації «американістика та європейські студії» 

історичного факультету Київського національного університету імені  Тараса 

Шевченка, а також інших відповідних закладів вищої освіти та наукових установ. 

Доцільно підкреслити і те, що державне регулювання соціальної сфери в умовах 

ринкових відносин має поки що порівняно нетривалу історію в Україні, яка 

розпочалась разом з історією незалежності нашої держави з 1991 р. Відсутність 

відчутного прогресу у реформуванні системи соціальної політики нашої держави, а 

також відповідних національних роз’яснювальних кампаній, обумовлює важливість 

у сучасній Україні мати обізнаність в основних питаннях соціальної політики у США 

1930-х – початку 1950-х рр., коли у нас, як і в Америці часів Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена, закладаються основи ефективного регулювання соціальної сфери. 

Апробація дослідження здійснена під час участі у 15 наукових заходах 

(міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, наукових школах): V 

Міжнародній конференції молодих учених «Дні науки історичного факультету»  

(м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 12 – 13 квітня 2012 року); VI Міжнародній 

науковій конференції молодих учених «Дні науки історичного факультету» (м. Київ, 

КНУ імені Тараса Шевченка, 25 квітня 2013 року); VII Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (м. Київ, 

КНУ імені Тараса Шевченка, 24 квітня 2014 року); ХІІІ Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2015» 



5 

 

(м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 1 – 3 квітня 2015 року); VIII Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки 

історичного факультету (м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 23 квітня 2015 року); 

Міжнародній науковій конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці 

(присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара)» (м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 

17 березня 2016 року); XIV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів 

та молодих учених «Шевченківська весна 2016» (м. Київ, КНУ імені Тараса 

Шевченка, 6 – 8 квітня 2016 року); IX Міжнародній науковій конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня 

народження М. С. Грушевського)» (м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка,  21 квітня 

2016 року); ХV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Шевченківська весна – 2017» (м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 16 

березня 2017 року); Х Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Дні науки історичного факультету 2017» (м. Київ, КНУ імені Тараса 

Шевченка, 11 травня 2017 року); Науковій конференції молодих учених-істориків 

«Актуальні проблеми всесвітньої історії у дослідженнях молодих учених» (м. Київ, 

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 18 травня 2017 року); 

ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики» (м. Дніпро,  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 

26 – 27 травня 2017 р.); Другій міжнародній конференції «Україна та США: досвід та 

перспективи співпраці, присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних 

відносин», (м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 23 листопада 2017 року); Школі 

молодого вченого – 2018 «Кроки до успіху в науково-інноваційній діяльності» 

(м. Київ, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 16 – 18 

травня 2018 р.); Літній школі з кар’єрного розвитку молодих науковців (м. Запоріжжя, 

Запорізький національний університет, 22 – 24 червня 2018 року). 

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць: 5 наукових 

статей у фахових виданнях України, одне з яких входить до міжнародної 

наукометричної бази даних; 1 наукова стаття у зарубіжному виданні (Чехія), яке 

також входить до міжнародної наукометричної бази даних; 11 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях.  

Особистий внесок. 15 наукових праць виконано авторкою дисертаційного 

дослідження самостійно, дві статті опубліковано у співавторстві з науковим 

керівником даної роботи, кандидатом історичних наук, доцентом О. Ю. Комаренком. 

У зазначених статтях особистий внесок дисертантки полягає у формуванні ідеї змісту 

досліджень, аналізі історіографії та джерельної бази, оформленні отриманих 

результатів, спираючись на досвід та враховуючи рекомендації та зауваження 

наукового керівника. 

Структура дисертації зумовлена поставленою метою та дослідницькими 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (8 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел і літератури (331 позиція на 34 сторінках) та 

додатків (7 додатків на 12 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 217 

сторінок, з них основна частина – 156 сторінок (7,8 авторських аркушів). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано об’єкт та предмет, 

визначено мету та завдання дисертаційного дослідження; окреслено хронологічні 

рамки та географічні межі; охарактеризовано теоретико-методологічну базу 

дослідження;  розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих результатів; 

підкреслено зв’язок дисертації з науковими темами; наведено інформацію про 

апробацію результатів дослідження та структуру роботи.  

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано ступінь наукової розробки тематики та охарактеризовано джерела, на 

основі яких здійснено дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» розглянуто основні 

тенденції та особливості висвітлення проблеми соціальної політики адміністрацій 

Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена у працях американських, європейських, сучасних 

українських та російських, а також радянських дослідників. Виділено та з’ясовано 

результати напрацювань основних американських історіографічних шкіл другої 

половини ХХ ст., у рамках яких розглядались питання соціальних перетворень у 

США в період 1930-х – на початку 1950-х рр.: ліберальна (А. Шлезінгер-молодший, 

Дж. Бернс) та консервативна (Дж. Флінн), школа «консенсусу» (Л. Гарц, 

Р. Гофстадтер), «ревізіоністська» школа (В. Лехтенберг), школа «нових лівих» 

(Г. Зінн, Б. Бернштейн), лібертаристська (Ф. Хайєк) та неоконсервативна 

(І. Крістолл), школа «нової соціальної історії» (В. Манчестер, Т. Скокпол, Е. Амента) 

(перелік наведено у хронологічному порядку із зазначенням прізвищ авторів, що 

зробили найвагоміший внесок у розробку досліджуваної проблематики). Позначено 

й знакові праці для розвитку теми в американській історіографії, автори яких не 

належали до вищезгаданих історіографічних шкіл (наприклад, Е. Гоулі, Р. Донован, 

Д. Маккой, Р. Андерхілл). З’ясовано тенденції та особливості щодо висвітлення 

проблем соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена, які 

присутні у працях більш сучасних американських дослідників:  Д. Кеннеді, 

Б. Фолсома, Д. Маккелоу, Р. Феррела, І. Кацнельсона, Р. Даллека тощо. Підкреслено, 

що основні  праці  американських  авторів,  які  торкаються  досліджуваної  теми,  

присвячені  або  політичним  біографіям  Ф. Д. Рузвельта  та  Г.  Трумена, або періодам 

їхнього президентства в цілому, або історії американської соціальної політики чи 

розвитку окремих її складових. Проте аналіз за хронологічно-проблемним принципом  

підтвердив  відсутність  праці,  що  була  б  присвячена  безпосередньо  проблемі  

дослідження цілісного оформлення американської соціальної політики саме у період 

1933 – 1952 рр. 

Наголошено на відсутності подібного дослідження і в європейській 

історіографії. Водночас на прикладах праць К. Патела, В. Шивельбуша простежено 

зацікавленість сучасних європейських авторів у продовженні розробки проблем 

історії «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта. Досліджено особливості розкриття історії 

соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена у сучасному 

українському науковому просторі. Виявлено праці українських дослідників, які є 

дотичними до досліджуваної теми (А. Трубайчука, І. Коляди, О. Потєхіна, 

Т. Грищенка, А. Кудряченка, В. Коломойцева, Т. Плотнікової, Ю. Гончар, 
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Л. Шинкаренко, М. Камінського тощо). Проведено аналіз основних напрацювань 

радянської історіографії з досліджуваної теми. Окреслено тенденційність та 

підпорядкованість встановленим радянською системою ідеологічним кліше у працях 

американістів часів СРСР принаймні до середини 1980-х рр. Водночас закцентовано 

на точності викладу фактологічного матеріалу радянськими істориками. 

Охарактеризовано стан сучасної російської історіографії щодо проблем соціальної 

політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена, виділено особливості її 

розвитку на різних етапах, починаючи з 1990-х рр. Відзначено антиамериканську 

спрямованість багатьох праць сучасних російських авторів, особливо щодо періоду 

президентства Г. Трумена у США. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дослідження» присвячений характеристиці та 

класифікації джерел дослідження. Обґрунтовано використання електронних ресурсів 

– оцифрованих американських джерел з історії соціальної політики адміністрацій 

Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена. Визначено та охарактеризовано основні групи сайтів, 

які містять цінну джерельну інформацію для проведення дослідження: сайти 

меморіальних президентських бібліотек Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена; сайти 

федеральних урядових установ, а саме: Адміністрації соціального захисту, 

Міністерства праці, Бюро статистики, Національного управління трудових відносин; 

сайти верифікованих історичних проектів, таких як: «The American Presidency 

Project», «The Social Welfare History Project», «The Our Documents Initiative.»; сайти 

цифрових повнотекстових баз даних: «EBSCO Information Services», «JSTOR», 

«Internet Archive: Digital Library», «HathiTrust Digital Library».  

Виявлено, досліджено та класифіковано наступні джерельні матеріали: офіційні 

документи (1. тексти публічних виступів президентів Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена: 

щорічні та спеціальні звернення до Конгресу, інавгураційні промови, заяви при 

підписанні або відхиленні законів, промови до американського народу; 

2. нормативно-правова документація: федеральні закони соціального характеру, 

законопроекти та укази президентів; 3. звіти спеціальних федеральних установ та 

організацій, що займалися соціальними питаннями у США у 1933 – 1952 рр., а також 

публікації статистичних даних офіційних урядових агенцій наступних років), 

джерела особового походження (мемуарна література та наукові, публіцистичні твори 

свідків та безпосередніх виконавців соціальних проектів у США у 1933 – 1952 рр.), 

допоміжні джерела (матеріали періодичної преси та американського громадського 

історичного проекту «Живий «Новий курс»»).  

У другому розділі дисертації «Урядова політика зайнятості та система 

соціального захисту у США у період 1933 – 1952 рр.» досліджено основні заходи 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена щодо розв’язання проблеми безробіття в 

країні та процес становлення системи надання соціальної допомоги та соціального 

страхування у США на федеральному рівні впродовж досліджуваного періоду. 

У підрозділі 2.1. «Заходи з подолання безробіття» розглянуто політику 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена, спрямовану на підвищення рівня 

зайнятості населення в країні. Окреслено масштаб проблеми безробіття на момент 

прийняття Ф. Д. Рузвельтом президентських повноважень у 1933 р. Виявлено та 

оцінено результативність впровадження основних програм, спрямованих на 

створення робочих місць, що вперше в історії США були реалізовані на 
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федеральному рівні саме у період «Нового курсу» (Цивільні корпуси збереження 

природних ресурсів, Адміністрація суспільних робіт під керівництвом міністра 

внутрішніх справ Г. Ікеса та Адміністрація цивільних робіт на чолі з провідним 

соціальним реформатором 1930-х рр. Г. Гопкінсом). Проаналізовано ефективність для 

подальшого розв’язання проблеми безробіття новостворених Служби зайнятості 

США відповідно до «Закону Вагнера-Пейзера» 1933 р. та  Адміністрації розвитку 

громадських робіт за Законом «Про асигнування на надзвичайну допомогу» 1935 р.  

Охарактеризовано процес зниження рівня безробіття у роки Другої світової 

війни та у післявоєнний період. Досліджено зміст ідеї «повної зайнятості» в 

американському політикумі кінця 1930-х – першої половини 1940-х рр. та її вплив на 

формування заходів адміністрації Г. Трумена щодо уникнення зростання безробіття 

у США. Виявлено переваги та недоліки Закону «Про зайнятість» 1946 р.  для 

підтримки високого рівня працевлаштування американського населення. 

Проаналізовано перші результати діяльності створеної при адміністрації Г. Трумена 

відповідно до даного законодавства Ради економічних консультантів у складі 

професійних економістів Е. Норса, Л. Кейзерлінга та Д. Кларка. 

У підрозділі 2.2. «Соціальна допомога та соціальне страхування за віком і на 

випадок безробіття» досліджено процес становлення національної системи 

соціального захисту населення у США та її основні складові. З’ясовано передісторію 

питання: наголошено на відсутності в американській практиці федеральних 

обов’язкових програм страхування за віком та на випадок безробіття, а також на 

безсистемності існування програм соціальної допомоги до початку «Нового курсу» 

адміністрації Ф. Д. Рузвельта у 1933 р. Висвітлено результати діяльності Федеральної 

адміністрації надзвичайної допомоги під керівництвом Г. Гопкінса – першої 

довготривалої федеральної програми, що передбачала виплату соціальної допомоги 

потребуючим верствам населення у США. Розглянуто процес розробки Комітетом з 

економічної безпеки комплексної реформи, спрямованої на створення американської 

системи соціального захисту. Детально проаналізовано зміст Закону «Про соціальний 

захист» 1935 р., який передбачав впровадження програми соціальної допомоги через 

федерально-штатне фінансування, соціального страхування за віком (на 

централізованій загальнонаціональній основі) і на випадок безробіття (на 

федерально-штатній основі). Простежено перебіг та результати впровадження у 

другій половині 1930-х – на початку 1940-х рр. реформи соціального захисту 

адміністрації Ф. Д. Рузвельта, перші поправки 1939 р. щодо її удосконалення. 

Показано заходи адміністрації Г. Трумена, спрямовані на збереження існуючих 

досягнень щодо системи соціального захисту в США та впровадження відповідних 

нових перетворень у післявоєнний період. Охарактеризовано політичну кон’юктуру 

у країні, що несприятливо впливала на реалізацію усіх планів уряду у даній сфері. 

Здійснено аналіз поправок 1950 р. та 1952 р. до Закону «Про соціальний захист», 

виявлено їхні недоліки (відсутність долучення до системи соціального страхування 

правила, за яким період тимчасової або повної непрацездатності робітника внаслідок 

хвороби або встановлення інвалідності також має зараховуватись до загального 

відробленого стажу) та досягнення (розширення обсягів соціальної допомоги та 

покриття більшої кількості населення соціальним страхуванням) для подальшого 

удосконалення федеральної системи соціального захисту у США.  
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Третій розділ «Трудова політика адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена» присвячений комплексним урядовим перетворенням у США 30-х – 

початку 50-х рр. ХХ ст. у сфері праці. 

У підрозділі 3.1. «Врегулювання трудових відносин» простежено особливості 

виконання американською державою за адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена 

функцій контролю та арбітражу при виникненні конфліктів між профспілками та 

роботодавцями на виробництві. Зазначено, що на момент приходу Ф. Д. Рузвельта до 

влади у 1933 р. профспілки у США хоча й діяли на законних підставах та періодично 

шляхом страйків отримували певні перемоги на користь працівників, однак були 

позбавлені основного інструменту досягнення своїх цілей – обов’язкового та 

уніфікованого для всіх права на підписання колективних угод, які б забезпечували 

кращі умови праці, вищі зарплати тощо. Досліджено етапи впровадження державного 

контролю трудових відносин у часи «Нового курсу» адміністрації Ф. Д. Рузвельта: 

включення поступок на користь профспілок за статтею 7(а) І-го розділу Закону «Про 

відновлення промисловості» 1933 р. в рамках дотримання «кодексів чесної 

конкуренції»; реалізація комплексної реформи врегулювання трудових відносин за 

«Законом Вагнера» 1935 р. – затвердження за працівниками прав на самоорганізацію, 

формування та об’єднання професійних організацій, вести переговори та 

домовлятися з роботодавцями колективно через добровільно обраних представників, 

введення категорії «нечесні трудові практики» щодо порушень з боку роботодавців, 

створення Національного управління трудових відносин – федеральної державної 

інституції, уповноваженої втручатися та вирішувати конфлікти на виробництві. 

Охарактеризовано зміни у системі урядового регулювання трудових відносин у 

період Другої світової війни та з’ясовано передумови до перетворень у даній сфері у 

роки президентства Г. Трумена. Ґрунтовно проаналізовано поправки до законодавчої 

бази врегулювання трудових відносин, що стали відомими як «Закон Тафта-Хартлі» 

1947 р., за якими на профспілки також поширювались обмеження у їхній діяльності, 

як і на роботодавців ще з 1935 р. Разом з тим, наголошено, що право об’єднуватися у 

профспілки, вести колективні переговори та проводити страйки за працівниками 

залишалося. Висвітлено перебіг, динаміку, мету та результати страйків у США 

упродовж 1933 – 1952 рр., показано роль адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена 

у вирішенні наймасштабніших конфліктів між профспілками та роботодавцями в 

країні у зазначений період. 

У підрозділі 3.2. «Стандарти мінімальної заробітної плати, максимальної 

тривалості робочого часу та заборона дитячої праці» розкрито проблему 

впровадження державних гарантій американським працівникам справедливих умов 

праці у 1933 – 1952 рр. Виявлено  практичну відсутність подібної практики у США 

на найвищому федеральному рівні до 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано результати дії 

у 1933 – 1935 рр. ініційованого адміністрацією Ф. Д. Рузвельта Закону «Про 

відновлення промисловості», яким передбачалося, що роботодавці, підписуючи 

«кодекси чесної конкуренції», мали погодитись на нові контракти з працівниками: з 

встановленими максимальною тривалістю роботи на тиждень та мінімальною 

заробітною платою, а також забороною на працю дітей віком до 16 років. Простежено 

особливості політичних дискусій у США протягом 1937 – 1938 рр. щодо прийняття 

Закону «Про справедливі трудові стандарти» 1938 р., виявлено роль судової гілки 
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влади та президентської адміністрації у даному протистоянні. Проаналізовано 

основні недоліки проведеної реформи, такі як недостатньо широке покриття різних 

категорій американських робітників. При цьому виявлено і її головне досягнення – 

створення бази для забезпечення прав працівників на мінімальну заробітну плату, 

обмеження тривалості робочого часу, оплати за понаднормову працю та заборону 

дитячої праці. 

З’ясовано особливості перебігу процесу лобіювання адміністрацією Г. Трумена 

питання про необхідність удосконалення існуючого законодавства щодо стандартів 

мінімальної заробітної плати, максимальної тривалості робочого часу та заборони 

дитячої праці в США у післявоєнний період. Досліджено поправки 1947 р. та 1949 р. 

до Закону «Про справедливі трудові стандарти»: виявлено обмеження нового 

законодавства щодо кола працівників, на яких дані стандарти поширювались; 

наголошено на їхньому значенні для удосконалення системи обліку робочого часу та 

підвищення мінімального рівня заробітної плати у США майже у 2 рази, а також 

ліквідації дитячої праці практично у всіх галузях американської економіки. 

У четвертому розділі дисертації «Політика президентських адміністрацій 

щодо розвитку житлової, медичної й освітньої галузей у США у 1933 – 1952 рр.» 

встановлено основні заходи федеральної влади США щодо розвитку та покращення 

житлового фонду в країні, медицини та освіти у 1930-х – на початку 1950-х рр. 

У підрозділі 4.1. «Житлові реформи» досліджено комплекс перетворень 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена у житловій сфері США. З’ясовано 

причини необхідності державного втручання у житлове питання в часи «Нового 

курсу», виявлено особливості перших житлових реформ адміністрації 

Ф. Д. Рузвельта в рамках діяльності Корпорації власників кредитного житла та 

Житлово-будівельного підрозділу Адміністрації суспільних робіт. Проаналізовано 

два основні законодавчі акти 1930-х рр., які істотно вплинули на процес  

реформування житлової галузі у США: Закон «Про житло» 1934 р., спрямований на 

посилення фінансової спроможності населення на придбання та довготривалу оренду 

житла шляхом федерального вигідного централізованого кредитування (створення 

Федеральної житлової адміністрації), та Закон «Про житло» 1937 р., що мав на меті 

впровадження масштабної державної програми будівництва дешевого соціального 

житла (створення Житлового управління Сполучених Штатів). Підкреслено 

важливість створення адміністрацією Ф. Д. Рузвельта інституційних засад для 

реалізації державних житлових реформ у США та, водночас, їхню слабку 

ефективність у кризові 1930-ті для масового забезпечення житлом населення.  

Визначені передумови та причини виникнення глибокої житлової кризи у США 

наприкінці Другої світової війни, висвітлено її масштаб. Досліджені антикризові 

реформи, впроваджені адміністрацією Г. Трумена у 1945 – 1952 рр., що поєднували 

державну політику, спрямовану на підтримку фінансової спроможності 

американського населення купувати та винаймати житло в рамках житлових програм 

Федеральної житлової адміністрації та «Солдатського біллю про права» (1944 р.), та 

програми державного будівництва соціального житла. Наголошено, що саме в роки 

президентства Г. Трумена «американська мрія» про власне житло ставала реальністю 

для вагомої частки американського населення у вигляді односімейного будинка у 

передмісті, придбаного на вигідних умовах іпотечного кредиту, застрахованого та 
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гарантованого федеральною владою США. Разом з тим, підкреслено і суперечливість 

результатів реалізації реформи щодо масштабного державного будівництва 

соціального житла, передбаченої розділом III Закону «Про житло» 1949 р. Здійснено 

оцінку ефективності житлової політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена, 

підкреслено її вплив на формування сучасного житлового фонду США.  

У підрозділі 4.2. «Програми удосконалення медицини та освіти» з’ясовано 

особливості проектів реформ адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена та процесу 

їх впровадження у систему охорони здоров’я і освіти США. Наголошено на 

традиційній важливості приватного медичного страхування для розвитку 

американської медичної галузі. Наведено приклади перших спроб впровадження 

державної регламентації у медицину та охарактеризовано категоричну позицію щодо 

подібних нововведень професійної організації лікарів – Американської медичної 

асоціації. Досліджено програми удосконалення медичної галузі, запропоновані у роки 

«Нового курсу» адміністрації Ф. Д. Рузвельта Комітетом економічної безпеки 

(1934 р.) та Національною конференцією з питань охорони здоров’я (1938 р.). 

Досліджено засади комплексної реформи щодо удосконалення медицини у 

США, запропонованої адміністрацією Г. Трумена, метою якої було створення 

національної системи охорони здоров’я. Вивчено передумови появи медичних 

програм другої половини 40-х рр. ХХ ст.; з’ясовано обставини, за яких відбувалась 

політична боротьба навколо питання про американську медичну реформу. 

Проаналізовано основні програми адміністрації Г. Трумена, що стосувались 

медичних перетворень: 1) ««план Трумена щодо національної системи охорони 

здоров’я» 1945 р.; 2) розробки Комітету здоров’я нації 1946 р.; 3) Закон «Про 

будівництво та реконструкцію лікарень» («Білль Хілла-Бьортона») 1946 р.; 4) Проект 

національного медичного страхування 1947 р.; 5) Наукове дослідження «Здоров’я 

нації – десятирічний план»; 6) медична складова у рамках «Справедливого курсу» 

1949 р.; 7) Діяльність та п’ятитомний звіт Комісії з потреб здоров’я нації 1951 – 

1952 рр. Виокремлено причини неспроможності реалізувати запропоновані 

адміністрацією Г. Трумена програми удосконалення американської медицини у 

другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. та наголошено на важливості 

проведених досліджень та розробок для розвитку охорони здоров’я у США. 

Проаналізовано стан американської освіти у період «Великої депресії» як 

основну причину появи освітніх програм в рамках діяльності таких організацій 

«Нового курсу» адміністрації Ф. Д. Рузвельта, як Федеральна адміністрація 

надзвичайної допомоги, Цивільні корпуси збереження природних ресурсів, 

Адміністрація розвитку громадських робіт тощо. Виявлено успішний досвід 

федерального втручання у справи шкільної освіти на прикладі десятирічної програми 

безкоштовних ланчів для учнів (1935 – 1945 рр.).  Досліджено причини появи, зміст 

та наслідки ІІ-го розділу «Солдатського біллю про права» 1944 р. Відстежено 

динаміку збільшення кількості студентів коледжів та університетів завдяки згаданому 

нововведенню – показано процес популяризації вищої освіти у США у роки 

президентства Г. Трумена. З’ясовано історію появи Програми міжнародних 

академічних обмінів імені Фулбрайта 1946 р., що сприяла інтернаціоналізації 

американської вищої освіти. Вивчено результати діяльності Комісії Дж. Ф. Зука, 

створеної за наказом Г. Трумена з метою розробки плану удосконалення системи 
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вищої освіти в країні. Окреслено програму федерального фінансування початкової та 

середньої освіти, проаналізовано причини поразки її впровадження. На відміну від 

усталеної думки в американській історіографії про відсутність ефективності освітньої 

політики 33-го президента США у цілому, підкреслено успішність більшості освітніх 

нововведень часів адміністрації Г. Трумена у США.  

У висновках підсумовано і викладено основні результати дисертаційного 

дослідження, що винесені на захист: 

– З’ясування стану наукової розробки проблеми засвідчило, що навіть в 

американській історіографії, у рамках якої природно соціальна політика 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена досліджувалась найкраще, відсутня 

окрема праця, яка була б присвячена безпосередньо процесу соціального 

реформування у США у конкретний заданий період (1933 – 1952 рр.). У центрі уваги 

американських дослідників завжди була і є соціальна складова політики адміністрації 

Ф. Д. Рузвельта, при чому до початку Другої світової війни, оскільки вже понад 70 

років в межах різних історіографічних шкіл та напрямів тривають дискусії щодо 

результатів «Нового курсу» та його реального внеску у подолання «Великої депресії» 

в Америці. Зауважено, що соціальна політика адміністрацій Г. Трумена довгий час 

взагалі не виокремлювалась у напрям досліджень в американській історіографії, а 

протягом 1960-х рр. – навіть визнавалась деструктивною. На сьогодні історики вже 

зробили переоцінку періоду адміністрації Г. Трумена у позитивний бік, однак 

виявлено, що велика кількість багатосторінкових політичних біографій 33-го 

президента США, як правило, не містить навіть окремого підрозділу, присвяченого 

соціальним реформам уряду, які згадуються, переважно, лише у контексті.   

Простежено, що в українському науковому просторі накопичення знань про 

соціальну політику адміністрації Ф. Д. Рузвельта лише набирає обертів, а про період 

внутрішньополітичного розвитку США за часів президентства Г. Трумена – 

практично залишається на початковому етапі. Враховуючи тенденційність ще й досі 

поширеної в Україні радянської та сучасної російської історіографій, а також випадки 

некоректного та непрофесійного тлумачення політики «Нового курсу» США в 

українському політичному та журналістському середовищі, представлене 

дисертаційне дослідження виглядає затребуваним часом.  

Оцінка репрезентативності джерельної бази дослідження показала, що 

інформаційні можливості наявних джерельних матеріалів є достатніми для 

комплексного висвітлення соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена. Найбільшу цінність для дослідження соціальних перетворень даного 

періоду склали офіційні документи: тексти публічних промов Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена, які дозволили проаналізувати наміри самих президентських 

адміністрацій щодо соціальних перетворень в країні та їхнє ставлення до кінцевого 

варіанту прийнятих реформ; закони та законопроекти, що стали базою для аналізу 

заходів соціальної політики; звіти та статистичні дані, за допомогою яких стало 

можливим простежити конкретні результати та наслідки соціального регулювання. 

Для максимально повного аналізу соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта 

та Г. Трумена до дослідження було залучено також і джерела особового походження. 

Додатково були використані матеріали періодичної преси та ілюстративні ресурси 

американського історичного громадського проекту «Живий «Новий курс»». 
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– Аналіз урядової політики зайнятості та системи соціального захисту у США 

у період 1933 – 1952 рр. дав підстави стверджувати про ключове значення заходів з 

подолання безробіття та оформлення федеральних програм соціальної допомоги та 

страхування для становлення американської соціальної політики. З’ясовано, що 

основним засобом розв’язання проблеми масового безробіття, яке виникло внаслідок 

«Великої депресії», для адміністрації Ф. Д. Рузвельта стала організація масштабної 

системи громадських робіт в межах діяльності надзвичайних антикризових урядових 

організацій. Встановлено, що при цьому безробіття перестало бути національною 

проблемою лише у ході Другої світової війни, коли потреби воєнної економіки 

абсорбували всіх охочих знайти роботу, що свідчило про недостатню ефективність 

політики зайнятості адміністрації Ф. Д. Рузвельта. Разом з тим, підкреслено, що саме 

шляхом організації громадських робіт уряд 1930-х рр. вперше в історії США взявся 

вирішувати соціальні проблеми мільйонів американських безробітних на найвищому 

федеральному рівні, що у кінцевому підсумку допомогло уникнути загрозливої для 

державного ладу США радикалізації суспільства у кризові часи, а також істотно 

покращило інфраструктурні та природоохоронні об’єкти країни. З’ясовано, що 

післявоєнне продовження зростання американської економіки відкинуло  потребу у 

реалізації планів адміністрації Г. Трумена щодо повернення до рузвельтівської 

практики прямих заходів федеральної влади щодо подолання проблеми безробіття. У 

результаті була запроваджена така політика зайнятості уряду, що мала виключно 

арбітражну, дорадчу та спрямовуючу функції, а її основним завданням стало 

сприяння створенню умов для підвищення рівня працевлаштування населення. Таким 

чином, виявлено, що політика зайнятості адміністрацій Г. Трумена, яка водночас не 

знімала з федеральної влади контрольних функцій над рівнем безробіття в країні, але 

й не суперечила традиціям розвитку бізнесу, стала одним з визначальних факторів 

успішного створення робочих місць у США у другій половині 1940-х – на початку 

1950-х рр. 

Встановлено, що «Велика депресія» спровокувала і наблизила появу 

національної системи соціального захисту у США. У перші роки президентства 

Ф. Д. Рузвельта було створено федерально-штатну систему виплат соціальної 

допомоги нужденним, яка, як виявилось, не перетворилась на довготривалу соціальну 

реформу, адже її основним завданням була лише тимчасова підтримка американців в 

умовах кризи. Висвітлено наступну характерну особливість створеної у часи «Нового 

курсу» національної системи соціального захисту населення США: її ядром стало 

страхування за віком та на випадок безробіття, яке базувались на здійсненні 

персональних внесків громадян для накопичення коштів на власні пенсії, та на 

накопиченні коштів для виплат у випадку безробіття на основі внесків самих 

працівників та їхніх роботодавців. Дослідження показало, що створена система 

соціального захисту враховувала і потреби окремих вразливих груп населення – для 

них були передбачені федеральні кошти для виплат соціальної допомоги на рівні 

штатів за умов підтвердження приналежності до зазначених категорій. Додатковим 

підсилюючим фактором системи соціального захисту було затвердження 

федерально-штатної системи її основних програм, окрім страхування за віком. 

Доведено, що американське суспільство у 1930-х рр. отримало найбільш масштабну 

за свою історію соціальну реформу, яка, однак, протягом самого «Нового курсу» не 
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могла встигнути запрацювати повною мірою, і тому ще недостатньо вплинула на 

покращення життя американців рузвельтівської доби. Відстежено, що за 

президенства Г. Трумена двічі вносились зміни до системи соціального захисту у 

США, які стосувались, головним чином, розширення покриття соціальним 

страхуванням нових  категорій населення та збільшення обсягів соціальної допомоги. 

Так було закріплено непохитність системи соціального захисту навіть в умовах 

відсутності ознак загального збідніння нації. 

– Розгляд трудової політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена виявив 

ґрунтовні перетворення у сфері урядового врегулювання трудових відносин та 

регламентації умов праці на виробництві. Встановлено, що реформу з урегулювання 

відносин між профспілками та роботодавцями було втілено адміністрацією 

Ф. Д. Рузвельта у механізмі визначення та усунення «нечесних трудових практик» з 

боку роботодавців. У результаті забезпечення урядом сприятливих умов у 1930-х рр. 

американська промисловість визнала провідні профспілки в країні, а колективні 

переговори та угоди перетворились на ефективний інструмент досягнення кращих 

умов праці та соціального захисту робітників. З’ясовано, що у післявоєнний час, коли 

страйки, організовані тоді вже потужними профспілками, паралізували цілі галузі 

американської промисловості, механізм урегулювання трудових відносин був 

відкорегований. Процес усунення «нечесних трудових практик» з боку профспілок, а 

на практиці – шкідливих для економіки зловживань, було запущено з ініціативи 

опозиційних адміністрації Г. Трумена сил. Таким чином, підкреслено, що протягом 

1945 – 1952 рр. у США було врівноважено позиції профспілок та роботодавців, а за 

державою закріплено роль медіатора у разі виникнення конфліктів на виробництві. 

Колективні переговори та угоди, право на страйк та вільне обрання профспілки 

залишились непохитними соціальними гарантіями держави для працюючих 

американців.   

Виявлено, що впровадження та вдосконалення національних стандартів 

мінімальної заробітної плати, максимальної тривалості робочого часу та заборони 

дитячої праці були ще одним здобутком трудової політики адміністрацій 

Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена. Унормування умов праці в результаті проведеної 

адміністрацією Ф. Д. Рузвельта реформи надавало безпосередні соціально-економічні 

вигоди як низькокваліфікованим працівникам, так і високооплачуваним спеціалістам. 

До періоду «Нового курсу» належить і розробка та запуск системи федерального 

нагляду за дотриманням національних трудових стандартів. Встановлено, що в період 

президентства Г. Трумена за федеральною владою була закріплена відповідальність 

за внесення необхідних коректив до стандартів мінімальної заробітної плати, 

максимальної тривалості робочого часу та заборони дитячої праці. Так, хоча покриття 

регульованими умовами праці ще й досі не розповсюджувалося на доволі істотну 

кількість категорій робітників, самі національні трудові стандарти були покращені 

шляхом підвищення мінімальної заробітної плати, вдосконалення системи оплати 

понаднормової праці та обліку робочого часу, а також посилення федерального 

контролю за дотриманням цих норм на виробництві.   

– Дослідження політики президентських адміністрацій щодо розвитку 

житлової, медичної й освітньої галузей у США у 1933 – 1952 рр. показало, що урядові 

житлові реформи слід розглядати як найбільш ефективні, порівняно з медичними та 
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освітніми програмами адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена. Визначено дві 

пріоритетні складові житлової політики, що з’явились у США завдяки реформам 

часів президентства Ф. Д. Рузвельта: 1) вигідне, контрольоване на федеральному 

рівні, іпотечне кредитування сімей для збереження у їх власності в умовах кризи вже 

наявного житла, а також для пожвавлення будівництва нових житлових одиниць 

приватними забудовниками; 2) державне забезпечення житлом сімей з 

підтвердженим низьким рівнем доходів, які отримували можливість орендувати на 

вигідних умовах житло, збудоване силами штатів та муніципалітетів за рахунок 

федеральних коштів. Доведено, що вже президенту Г. Трумену належало 

реалізовувати житлові реформи як один з пріоритетних напрямів діяльності своєї 

адміністрації, а тому започаткована за доби Ф. Д. Рузвельта модель державної 

підтримки розвитку житлової сфери запрацювала на повну потужність вже упродовж 

1945 – 1952 рр. Підкреслено, що цьому процесу, окрім активного президентського 

лобі, сприяло також залучення нових ресурсів у вигляді надання додаткових 

пільгових іпотек колишнім військовослужбовцям разом з інженерними успіхами 

приватних житлово-будівельних компаній. З’ясовані наступні найважливіші 

результати політики адміністрації Г. Трумена щодо розвитку житлової сфери: 

подолання післявоєнної житлової кризи, створення можливості для значної частини 

пересічних американців володіти власним будинком у передмістях мегаполісів, 

забезпечення соціальним житлом частини американських сімей з невисокими 

прибутками на умовах низької орендної плати. 

Простежено, що програми удосконалення медицини та освіти у роки 

адміністрації Ф. Д. Рузвельта мали значення для становлення соціальної політики у 

США виключно у якості прецеденту федерального втручання в американську 

охорону здоров’я та освітню галузь. Розроблену програму національного медичного 

страхування американців було відкинуто у процесі затвердження моделі соціального 

захисту в країні. У свою чергу, виявлено, що саме адміністрації Г. Трумена належало 

вперше очолити кампанію за створення універсальної системи охорони здоров’я у 

США на основі національного медичного страхування населення. Її результатом не 

стала медична реформа, запропонована урядом, що відображало розбіжності у 

суспільних настроях американців щодо основ розвитку медицини в країні. Але 

дослідження досвіду боротьби американського уряду у 1945 – 1952 рр. за 

реформування медичної галузі, чисельні наукові дослідження і розробки, проведені в 

її рамках, дає підстави стверджувати про оформлення своєрідної «дорожньої карти» 

адміністрацією Г. Трумена для подальших дій наступників президента у просуванні 

реформи охорони здоров’я у США.  

З’ясовано вплив федеральної політики на освітню галузь за часів адміністрації 

Ф. Д. Рузвельта, але лише в межах здійснення інших соціальних проектів «Нового 

курсу». Наголошено, що, хоча адміністрації Г. Трумена і не вдалося реалізувати 

програму закріплення федерального фінансування на підтримку розвитку початкової 

та середньої освіти у США, саме у роки його президентства ширші верстви населення 

отримали шанс на вищу освіту. Зазначена тенденція стала можливою завдяки 

повному або частковому покриттю витрат ветеранів Другої світової війни, та пізніше 

Корейської війни, на оплату вищої освіти, яка внаслідок цього процесу перестала бути 

елітарним привілеєм. Розкрито й тенденцію інтернаціоналізації вищої освіти США за 
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адміністрації Г. Трумена,  що було пов’язано із затвердженням президентом програми 

міжнародних академічних обмінів на постійній основі. 

– На основі дослідження реформ адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена у 

сферах зайнятості, соціального захисту, трудового регулювання, житлової політики, 

медицини та освіти виявлено наступні особливості американської моделі соціальної 

політики, закладені у 1933 – 1952 рр.: 

• врахування ментальних властивостей американців (розрахунок на власні сили, 

самодостатність, індивідуалізм, конкуренція) – створення можливостей для 

особистого внеску кожного громадянина у процес забезпечення власних 

соціальних потреб; 

• федерально-штатна система реалізації соціальних проектів, за якої роль 

федеральної влади зазвичай має зводитись до фінансування та нагляду за 

процесом;  

• забезпечення потреб, головним чином, середнього класу; водночас надання 

мінімальних соціальних гарантій й найменш заможним верствам населення.  

       – Доведено доцільність виділення періоду президентств Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена у цілісний етап розвитку американської моделі соціальної політики, адже 

завдяки рузвельтівській адміністрації (1933 – 1945 рр.) за федеральною владою було 

закріплене право на регулювання соціальної галузі у США (прямого, як у випадку з 

політикою зайнятості, та опосередкованого, як у випадку медичних та освітніх 

заходів), розпочато основоположні соціальні реформи (впровадження системи 

соціального захисту, урядового впливу на відносини між профспілками та 

роботодавцями, а також трудових стандартів). У свою чергу, саме адміністрацією 

Г. Трумена (1945 – 1952 рр.) було не тільки збережено і розширено соціальний напрям 

діяльності уряду вже за відсутності кризових економічних явищ (щодо системи 

соціального захисту, трудових стандартів, житлових та частково освітніх програмам 

тощо), а ще й, завдяки ефективному функціонуванню американської політичної 

системи у програмі федеральної соціальної політики було скореговано те, що не 

відповідало настроям та традиціям більшості американців (наприклад, не вдалось 

реалізувати ідею «повної зайнятості» та комплексну медичну реформу). Отже, 

періоди урядування Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена мали рівнозначну цінність для 

етапу становлення та оформлення особливостей американської моделі соціальної 

політики. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кравченко М. В. Соціальна політика адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена (1933 – 1952 рр.). – Рукопис. 

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, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню соціальної політики 

адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.). Дисертаційне 

дослідження здійснено на основі широкого кола джерел, головним чином, завдяки 

доступу до електронних архівів США. Проведено аналіз урядової політики зайнятості 

та системи соціального захисту  у США у період 1933 – 1952 рр.: охарактеризовано 

проблему безробіття, а також з’ясовано та оцінено заходи, що застосовувались 

федеральною владою для її розв’язання; виявлено особливості створення, 

функціонування та удосконалення національної системи соціальної допомоги і 

соціального страхування. 

У роботі висвітлено трудову політику адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та 

Г. Трумена на основі розгляду особливостей створених механізмів врегулювання 

трудових відносин, а також стандартів мінімальної заробітної плати, максимальної 

тривалості робочого часу та заборони дитячої праці. З’ясовано політику 

президентських адміністрацій щодо розвитку житлової, медичної й освітньої галузей 

у США у 1933 – 1952 рр. У результаті, на основі дослідження реформ адміністрацій 

Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена сферах зайнятості, соціального захисту, трудового 

регулювання, житлової політики, медицини та освіти були виявлені особливості 

американської моделі соціальної політики, закладені саме у період 1933 – 1952 рр. 

Ключові слова: Ф. Д. Рузвельт, Г. Трумен, соціальна політика, «Новий курс», 

безробіття, соціальний захист, трудові відносини, стандарти праці, житлова, медична, 

освітня політики. 
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                                                  АННОТАЦИЯ 

 

Кравченко М. В. Социальная политика администраций Ф. Д. Рузвельта и 

Г. Трумэна (1933 – 1952 гг.). – Рукопись. 

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, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию социальной политики 

администраций Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна (1933 – 1952 гг.). Диссертационное 

исследование осуществлено на основе широкого круга источников, главным образом, 

благодаря доступу к электронным архивам США. Проведен анализ 

правительственной политики занятости и системы социальной защиты в США в 

1933 – 1952 гг.: охарактеризована проблема безработицы, а также выяснены и 

оценены меры, которые применялись федеральной властью для ее решения; 

выявлены особенности создания, функционирования и усовершенствования 

национальной системы социальной помощи и социального страхования. 

В работе освещены проблемы трудовой политики администраций 

Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна на основе рассмотрения особенностей созданных 

механизмов урегулирования трудовых отношений, а также стандартов минимальной 

заработной платы, максимальной продолжительности рабочего времени и запрета 

детского труда. Освещена политика президентских администраций касательно 

развития жилищной, медицинской и образовательной отраслей в США в 

1933 - 1952 гг. В результате исследования социальных реформ администраций 

Ф. Д. Рузвельта и Г. Трумэна были обнаружены особенности американской модели 

социальной политики, заложенные именно в период 1933 – 1952 гг. 

Ключевые слова: Ф. Д. Рузвельт, Г. Трумэн, социальная политика, «Новый 

курс», безработица, социальная защита, трудовые отношения, рабочие стандарты, 

жилищная, медицинская, образовательная политики.  

 

SUMMARY 

 

Kravchenko M. V. Social Policy of F. D. Roosevelt and H. Truman 

Administrations (1933 – 1952). – Manuscript. 

Dissertation 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. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the comprehensive study of the social policy of the 

Franklin Delano Roosevelt and Harry Truman Administrations (1933 – 1952). It consists of 

the following components: Abstract written in Ukrainian and English, Introduction, 4 

Chapters that unite 8 Sections, Conclusions, List of References and Attachments. 

The dissertation reviews the main characteristics of the U.S. social policy 

(1933 – 1952) research in the works of American, European, Ukrainian, Soviet and Russian 

scholars. The key schools of American historiography, the main works, its peculiarities and 

trends in the study of U.S. social policy during 1933 – 1952 are revealed and described in 

the research process. Since historians and other authors have not yet identified the Franklin 
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Delano Roosevelt and Harry Truman years of presidency as an integral and very basic stage 

of the American social policy development, the present dissertation attempts to fill the gap. 

The study is based on a wide range of historical sources. This is mainly due to online access 

to collections of the U.S. archives.  

Given the focus of this research on the federal employment policy and social security 

system in the USA between 1933 – 1952, the dissertation considers the problem of 

unemployment and government measures to address it, such as formation of federal public 

works programs in the years of Great Depression and implementation of the strategic 

Employment Act after World War II.  Equal attention is paid to the process of launching, 

realization and improving the federal social relief and federal social insurance that became 

the core of American social security system in the Roosevelt-Truman era. 

In this dissertation, the problem of labor policy in the Franklin Delano Roosevelt and 

Harry Truman Administrations is highlighted. The research resolves this issue by 

considering the process of national regulation of labor-management relations, the fixing of 

a national minimum wage and maximum hours and prohibition of child labor, otherwise 

known as fair labor standards in the USA. It is revealed that Franklin Delano Roosevelt and 

Harry Truman Administrations played a crucial role in providing fair labor standards, and 

its elaboration, as an effective measure of social policy in the USA. 

The presented study examines national housing reforms, its peculiarities, principal 

components and history of implementation by the U.S. presidential administrations in 

1933 – 1952, along with their plans and main aspects of healthcare and education programs 

in the USA during this period. All this suggests that housing, healthcare and education 

reforms and even initiatives with significant impact should be considered as an integral part 

of the social policy of Franklin Delano Roosevelt and Harry Truman administrations. 

Finally, based on the study of employment governmental measures, national social 

security system, labor-management relations federal regulations, national fair labor 

standards establishment, housing, healthcare and education policies the dissertation 

proposes the principal features of the American model of social policy, which had been 

formulated thanks to the Franklin Delano Roosevelt and Harry Truman administrations in 

1933 – 1952. 

Key words: Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, social policy, New Deal, U.S. 

history, unemployment, social security, labor-management relations, fair labor standards, 

housing, healthcare, education policies. 
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