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Тема дисертації Бутурлімової Ольги Михайлівни є актуальною, як із 

огляду на важливе значення досліджуваної проблеми для історичної науки, 

так і враховуючи можливість практичного використання результатів 

дослідження. Партія лейбористів та лейбористський рух загалом виникли на 

тлі діяльності англійської парламентської системи у першій третині XX ст., 

потіснивши позиції Ліберальної партії. Однак, процес становлення та 

розвитку Лейбористської партії Великої Британії, на жаль, не знайшов 

достатнього вивчення серед українських дослідників, таким чином 

підсиливши актуальність теми відсутністю у вітчизняній історіографії 

комплексних досліджень, присвячених ранньому періоду історії партії, на 

відміну від британської історіографії, багатої на праці з історії лейборизму.

У вступі до дисертації авторкою обґрунтовано актуальність теми 

дослідження, окреслено об’єкт, предмет, мету і дослідницькі завдання, 

переконливо аргументовано хронологічні та географічні межі наукової 

роботи, детально вивчено методологію дослідження. Визначені дослідницькі 

завдання дозволили певною мірою досягти поставленої мети, вони чітко 

відображені у структурі дисертаційної роботи і є повністю виконаними, що 

засвідчують висновки дисертації.

Наукова новизна кандидатської дисертації Бутурлімової О М. полягає у 

тому, що в ній, уперше у вітчизняній історіографії, зроблено спробу 

комплексно дослідити ранній етап становлення Лейбористської партії 

Великої Британії; досліджено взаємозв’язки між партією лейбористів та 

християнськими церквами; проаналізовано масив тогочасних партійних 

постерів та листівок; застосовано метод «просопографії» для створення
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«колективного портрету» партійного керівництва лейбористів у першій 

третині XX ст.

Апробація результатів дослідницької роботи у вигляді одноосібних 

публікацій авторки та її виступів на конференціях є надзвичайно 

репрезентативною.

Дисертація містить всі основні структурні елементи, передбачені 

нормативними документами, зокрема перелік умовних скорочень, вступ, 

чотири розділи, поділені на вісім параграфів, висновки, список використаних 

джерел та літератури, додатки.

Дисертаційне дослідження Бутурлімової О.М. виконане на значній 

джерельній та історіографічній базі.

У першому розділі, присвяченому з’ясуванню стану наукової розробки 

проблеми та його аналізу, здобувачкою слушно відзначено, що історіографія 

британської Лейбористської партії пройшла довгий шлях становлення 

упродовж XX - початку XXI століття: від появи перших праць, авторами яких 

були власне лідери партії, до наукового осмислення причин феноменального 

успіху лейбористів у першій третині XX ст.; від досліджень у традиціях 

політичного наративу XIX століття до міждисциплінарних досліджень. 

Цілком прогнозованим є зроблений авторкою основний акцент на 

британській історіографії та доробку науковців із даної проблематики на 

пострадянському просторі. Глибокому історіографічному аналізу сприяв 

поділ дисертанткою наукових робіт на п’ять (історіографічних) блоків, що 

містили: праці «теоретиків» і «практиків» лейбористського руху;

дослідження загальної історії формування і діяльності Лейбористської партії 

та окремих її аспектів; праці, присвячені історії церкви у Великій Британії та 

ставлення церковних організацій до робітничого руху і Лейбористської 

партії; біографії провідних діячів партії; українські дослідження із 

британській історії. Беззаперечним здобутком авторки є об’єктивна оцінка 

наукових доробків та відзначення упередженості, притаманної більшою
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мірою працям, написаним власне членами лейбористського уряду або за умов 

грантової підтримки партії.

Дисертанткою слушно наголошено на відсутності вагомих 

напрацювань як із британської історії кінця XIX - першої половини XX ст. 

загалом, так і з історії робітничого руху у Великій Британії того часу в 

українській британістиці, що, повторимося, визначає беззаперечну 

актуальність проведеного Бутурлімовою О.М. наукового дослідження.

Дисертація має репрезентативну джерельну базу, представлену 

різноманітними за характером джерелами, для зручності аналізу поділеними 

авторкою на декілька типів: документальні джерела (нормативні та

законодавчі акти, офіційне (ділове) листування, матеріали парламентських 

дебатів, політичні програми, матеріали конференцій Лейбористської партії 

тощо); джерела особового походження (мемуарна література, щоденники та 

автобіографії провідних діячів лейбористського РУ*У

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

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

К. Ноеля, К. Харді, Дж. Коноллі та ін.); преса; статистичні (кількісні 

результати всезагальних виборів, чисельність населення країни, кількість 

електорату тощо) та зображальні джерела (агітаційні плакати, листівки, 

політичні карикатури, світлини). Проведений здобувачкою аналіз стану 

джерельної бази дослідження дозволив простежити розбудову організаційної 

структури Лейбористської партії в означений період, проаналізувати вплив 

партійної пропаганди на виборців та визначити слабкі місця в політиці та 

організації партії, однак, він також дав підстави говорити про те, що обрана 

тема є недостатньо вивченою, що і визначає необхідність комплексного 

аналізу еволюції як організаційних засад Лейбористської партії Великої 

Британії, так і інструментів її політичної пропаганди та механізмів роботи із 

електоратом.

У другому розділі дисертанткою досліджено проблему становлення

Лейбористської партії Великої Британії (1893 -  1918 рр.), до 1906 р. Комітету
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робітничого представництва, організаційною та ідеологічною основою якої 

дослідниця називає діяльність тред-юніонів та трьох політичних організацій: 

Соціал-демократичної федерації, Фабіанського товариства та Незалежної 

робітничої партії, які представляли різні напрями соціалістичної думки, 

однак мали два визначальні вектори діяльності, а саме: формування єдиного 

незалежного центру робітництва та переконання трейд-юніонів у не 

зацікавленості Ліберальної партії у підтримці кандидатів у депутати до 

Парламенту від найманих працівників. Бутурлімова О.М. робить цілком 

слушний висновок, що саме за умов зростання політичної активності 

робітників та існування досить великої кількості робітничих та 

соціалістичних осередків виникла необхідність створення єдиного 

представницького центру робітництва -  Лейбористської партії.

У підрозділі 2.2. авторкою визначено організаційну структуру партії, де 

формально головною інстанцією виступала Конференція Лейбористської 

партії; виконавча влада належала Національному виконавчому комітету; а 

власне партія фактично розподілялася на парламентську фракцію 

Лейбористської партії (мала свій виконавчий комітет) та місцеві її осередки 

(мали свої головний і виконавчий комітети, які в окремих випадках 

зводилися в одну інстанцію). Маємо підстави погодитися з думкою 

дисертантки про те, що Лейбористська партія мала добре організовану 

структуру та достатньо широку систему посад у виконавчих комітетах на 

всіх партійних рівнях.

Третій розділ дисертації «Зміни в електоральній базі Лейбористської 

партії (1918-1931 рр.)» присвячений дослідженню організації партійної 

роботи з електоратом впродовж 1918-1931 рр., аналізу основних програмних 

документів партії 1918 і 1928 рр., передвиборних маніфестів, процесу 

«вливання» колишніх лібералів і консерваторів до складу партії. У даному 

розділі авторка вказує на передумови змін в електоральній базі британської 

Лейбористської партії упродовж 1918 - 1929 рр., а саме зростання у Великій 

Британії (після виборчої реформи 1918 р.) кількості людей, які отримали



право голосу, що, у свою чергу, змусило політичні партії змінювати власну 

тактику та методи передвиборчої боротьби. Також дисертантка констатує, що 

реорганізація Лейбористської партії 1918 р. зумовила її перетворення із 

представниці робітників найманої праці на масову політичну силу Великої 

Британії, до лав якої у 20-х рр. XX ст. отримали змогу увійти інтелектуали, 

заможне підприємництво, колишні ліберали та консерватори, жіноцтво, що 

сприяло серйозному кількісному приросту партійних осередків на місцях (у 

1918 р. -  397 організацій, у 1924 -  626). Виходячи із вище зазначеного, 

авторкою наголошено на взятті курсу (із 1924 р.) лейбористами на здобуття 

парламентської більшості, а отже - і підтримки всієї нації для проведення 

власної політичної лінії шляхом агітації серед виборців середнього класу, а з 

1926 р. -  фермерів та сільських робітників півдня Англії. Бутурлімовою О.М. 

детально розглядаються такі засоби агітації Лейбористської партії як кларіон- 

фургони, спортивні ліги, преса і радіо, освітні проекти через створення т.зв. 

«Лейбористської церкви».

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

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

та партійній тактиці, зокрема, трансформується «географія» електорату 

лейбористів, що було пов’язано з появою та поширенням нових галузей 

промисловості в Південних районах Англії; визначається відхід партії від 

«тактики прямих дій» на користь конституціоналізму, а також 

проаналізовано тактику і агітаційну її політику в сільськогосподарських 

регіонах країни, спрямовану на вирішення актуальних проблем сільського 

мешканця.

У четвертому розділі «Вплив християнських церков Великої Британії 

на формування політичних позицій Лейбористської партії наприкінці XIX -  у 

першій третині XX ст.» дисертанткою було розглянуто взаємовідносини між 

Лейбористською партією і Англіканською Церквою, Римо-католицькою 

церквою, нонконформістськими деномінаціями наприкінці XIX -  у першій
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третині XX ст., а також проаналізовано вплив цих взаємин на позиції 

Лейбористської партії в політичній системі Великої Британії 20-х pp. XX ст.

Авторка приходить до висновку, що Лейбористська партія Великої 

Британії намагалась представляти інтереси всіх робітників незалежно від 

віросповідання, тому обирала компромісний шлях і вела діалог з усіма 

церквами. У свою чергу церкви, в умовах секуляризації початку XX ст., були 

змушені реформуватися і шукати засоби збереження своїх позицій в 

суспільстві. Значним здобутком дисертантки варто назвати подання нею 

вичерпної інформації щодо специфіки співпраці між окремою церковною 

організацією та партією лейбористів: 1) Англіканська церква (К. Ноель, 

X. Джонсон, С. Хедлам), хоча і підтримувала владу консерваторів, 

розглядала діяльність Лейбористської партії як організації -  захисника 

інтересів нужденних; вона стала, однією із перших християнських церков, 

засновницею християнських соціалістичних товариств у Великій Британії; 2) 

Авторкою відзначено, що головним «внеском» нонконформізму в успіхи 

Лейбористської партії було надання успішних кандидатів і церковне 

виховання провідних діячів лейбористського руху міжвоєнного періоду. 

Серед найвідоміших лейбористських партійних лідерів-конформістів 

авторка виділяє А.Гендерсона, Ф.Сноудена, A.B. Александра; 3) Дисертантка 

наголошує на складному шляху побудови відносин між Лейбористською 

партією і виборцями-католиками від політичної упередженості з боку 

католицької церкви і намагань створення власної католицької партії до 

визнання Лейбористської партії такою, що, не зважаючи на перебування в її 

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

енцикліка папи 1891 р. «Rerum Novarum». Авторка наголошує на тому, що 

характерною рисою у взаємовідносинах Лейбористської партії із 

християнськими церквами було погіршення відносин через реакцією на 

внутрішню та зовнішню політику, проведену лейбористами.

Варто відзначити, що кожен розділ праці завершується теоретичними 

узагальненнями та висновками. Прикметною ознакою наукового дослідження
б



є наявність додатків, які містять важливий фактологічний та ілюстративний 

матеріал, що доповнює окремі аспекти роботи, таким чином сприяючи 

глибшому аналізу теми.

Текст автореферату відображає зміст і основні положення роботи.

Загалом віддаючи належне позитивним здобуткам і висновкам 

дисертаційної роботи, вважаємо за необхідне висловити й певні зауваження 

та побажання до дисертаційного дослідження:

1. Із огляду на зміст дисертації і автореферату неповним виглядає 

вказаний перелік власне здобутків автора. Доцільно було б наголосити на 

тому, що автором вперше у вітчизняній історичній науці було проаналізовано 

частину англомовних джерел, зокрема, «Подальші спогади» Г. М. Гайдмана 

[32], працю священика Англіканської церкви Конрада Ноеля [52], відозву 

засновника Лейбористської партії -  К. Харді [ЗО]. На нашу думку, 

врахування вище зазначеного значно підсилило б наукову новизну роботи.

2. У першому розділі в огляді української історіографії авторкою 

вказано праці, зокрема, на с. 33 [102], на с.34 [145], які не мають прямого 

відношення до теми даного дослідження,

3. У дисертації трапляються випадки порушення хронологічних меж, 

зазначених у другому (с. 48-51, с. 53-56) і четвертому (с. 130-134, с.156, с. 

158) розділах дисертації.

4. Автор приділила увагу аналізу такого явища як «ліб-лейбізм» або 

«ліб-леб», утім, так і не визначившись із його написанням: із великої чи 

малої літер. Доцільно було б уніфікувати написання терміну в тексті. До того 

ж, на нашу думку, варто було винести цей сюжет в окремий параграф у змісті 

роботи.

5. У тексті дисертації подекуди трапляються технічні недогляди набору 

та стилістичні недоліки.

Однак висловлені зауваження не мають принципового характеру й 

істотно не змінюють загального позитивного враження від дослідження. 

Загалом є підстави стверджувати, що дисертація Бутурлімової Ольги
7



Михайлівни «Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої 

Британії (1893 -  1931 рр.)» є цілком самостійним, оригінальним і завершеним 

дослідженням, виконаним на високому науковому рівні та має очевидну 

наукову і практичну цінність. Робота відповідає усім кваліфікаційним 

вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами), які висуваються до кандидатських дисертацій, а її авторка 

Ольга Михайлівна Бутурлімова заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 -  всесвітня 

історія.

Офіційний опонент:

Садикова
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Заступник начальника Військового 
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Бутурлімової Ольги Михайлівни 
«Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії 

(1893 - 1931 рр.)», представлене на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія

Дисертація Бутурлімової Ольги Михайлівни висвітлює важливу 

наукову проблему, яка має теоретичне і практичне значення. Актуальність 

теми дослідження не викликає сумніву та обумовлена рядом основних 

чинників. Насамперед ідеться про феномен лейборизму як впливового 

суспільно-політичного руху та ідейно-політичної течії у Великій Британії, що 

виник на хвилі потужного руху за права робітників постчартистської традиції 

другої половини XIX ст., та зрештою на початку XX ст. набув 

організаційного оформлення у вигляді Лейбористської партії Великої 

Британії (далі -  ЛПВБ). Успішний історичний досвід розбудови цієї 

політичної сили, яка за відносно короткий період зуміла витіснити на узбіччя 

історії одну з двох традиційно провідних парламентських партій королівства 

Ліберальну партію (вігів), став хрестоматійним прикладом застосування 

прогресивних політтехнологій з розширення соціальної бази, залучення в 

орбіту вироблення політичних рішень широких верств суспільства та 

налагодження комунікації з усіма його прошарками, що дозволило 

утвердитися ЛПВБ як загальнонаціональній партії, якою вона залишається до 

сьогоднішнього дня.

Лейбористська партія та її уряди відіграли непересічну роль в історії 

Великої Британії XX -  XXI століть, зокрема, консолідації державницьких 

еліт міжвоєнного періоду, повоєнному відновленні країни другої половини 

1940 -  початку 1950-х років та формуванні євроатлантичної системи 

колективної безпеки, ліквідації колоніальної імперії та переорієнтації на 

шлях участі в євроінтеграції у 1960 -  1970-х роках, трансформації 

внутрішньої і зовнішньої політики періоду новолейбористських урядів
ЬАІІІ П& Д А б і , / / / ?

від ?:ш .
В ідділ  діловодства та архів*

І київського національного уківти:«.».. 
імені Тараса Шевченка



Т.Блера (1997-2007 рр.).

Велика Британія від часу здобуття незалежності України та особливо 

в умовах сучасних викликів міжнароній безпеці була і залишається важливим 

партнером нашої держави у двосторонніх відносинах та на міжнародному 

багатосторонньому рівні. З огляду на це, а також на значний історичний 

досвід становлення загальнонаціональної політичної партії (чого так бракує 

українському політикуму) важливо теоретично дослідити та практично 

врахувати механізми успішної розбудови вертикалі партійно-політичної 

структури, формування її соціальної бази на прикладі ЛПВБ.

Предмет дисертаційного дослідження -  «організаційна структура, 

локальні осередки Лейбористської партії Великої Британії у 1893-1931 рр., 

інструменти боротьби за електорат та моделі комунікації із виборцями» 

(стор. 17), -  розкривається в контексті грунтовного аналізу процесів 

формування політичного об’єднання робітничого руху останньої чверті XIX 

ст., змін в політичній системі країни початку XX ст., становлення партійно- 

політичної структури ЛПВБ, трансформацій електоральної бази, впливу 

християнських деномінацій на формування програмних засад партії.

Актуальність дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами і темами, мета і завдання, об’єкт та предмет дослідження, його 

хронологічні та географічні межі, методологію, наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів достатньо і повно викладено у вступі роботи 

(стор. 15-21). З когорти вдало підібраних методів дослідження відзначу 

застосування дослідницею оригінального методу «просопографії», 

застосованого для створення «колективного портрету» електорату та 

партійного керівництва лейбористів досліджуваного періоду. Привертає 

увагу активне залучення до системи джерел дослідження візуальних 

матеріалів -  друкованої агіт-продукції партії (постери, плакати, портрети, 

листівки, фотографії) першої чверті XX ст.

Одержані результати дослідження мають значну наукову новизну, 

описану здобувачкою на стор. 19. За чотирма позиціями відзначено аспекти



наукового дослідження проблеми, проведені авторкою уперше. Вважаю, що 

саме відсутність в українській історіографії комплексної праці з історії 

раннього етапу становлення ЛПВБ та незначна увага в історіографії загалом 

до проблематики взаємозв’язків між ЛПВБ і християнськими церквами, 

залучення до наукового аналізу партійної пропагандистської друкованої 

продукції означеного періоду підтверджують новаторський характер 

представленої до захисту дисертаційної роботи.

Структура дисертації є логічною, відповідає меті та завданням 

дослідження, що забезпечує цілісність, системність, послідовність викладу 

матеріалу і доведеність результатів.

Дослідження базується на значній історіографічній та джерельній базі, 

яка детально проаналізована у першому розділі роботи. У підрозділі 1.1. 

дослідниця на основі використання проблемно-хронологічного підходу 

запропонувала оригінальний варіант класифікації науковх праць 

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

його тогочасних лідерів; 2) дослідження, присвячені загальній історії 

формування та діяльності Лейбористської партії загалом, і окремим її 

аспектам; 3) праці, присвячені історії церкви у Великій Британії того часу; 4) 

біографії провідних діячів Лейбористської партії та духовних лідерів; 5) 

дослідження вітчизняних науковців, присвячені тогочасній історії Великої 

Британії та її соціальним і політичним проблемам (стор. 45-46). Цілком 

виправдано основний акцент зроблено на аналізі відповідних праць 

представників британської історіографії.

Дослідження грунтується на використанні широкої і різноманітної 

джерельної бази, достатньої для виконання поставлених в роботі завдань. 

Логічно сформульована класифікація джерел (підрозділ 1.2.), яка включає 

документальні джерела, джерела особового походження, публіцистичні 

твори, пресу, зображальні джерела і матеріали статистики. Виділяю 

використані дисертанткою архівні матеріали офіційних веб-сайтів провідних 

архівних установ Великої Британії, Парламенту, особистих фондів партійних



і державних діячів. Електронна форма документів не зменшує їх цінності.

У другому розділі дисертаційної роботи висвітлюється партійна 

історія становлення ЛПВБ у 1893-1918 рр. Зокрема, в підрозділі 2.1. роботи 

авторка подає аналіз передумов і процесу формування Комітету робітничого 

представництва (КРП) та зрештою Лейбористскої партії. Наголошено на 

особливій ролі профспілок (тред-юніонів) у політичному житті Ліберальної 

партії Великої Британії (стор. 52-54) в рамках такого перехідного явища як 

«ліб-леб» («ліберальний і лейбористський»), партійні списки якої певний час 

були офіційним шляхом потрапляння представників робітничого класу до 

Парламенту. Окремо коротко висвітлено формування перших регіональних 

осередків лебористської партії задовго до її загальнодержавного формування 

(стор. 56-57, 75-76). Констатовано, що провідною (але не єдиною) 

політичною формою загальнонаціонального представництва робітників 

наприкінці XIX ст. була Незалежна робітнича партія (НРП), яка разом з 

представниками тред-юніонів, Соціал-демократичної федерації та 

Фабіанського твариства у 1900 році сформувала Комітет робітничого 

представництва. Хоча популярність НРП в робітничому середовищі на той 

час була ще недостатньою щоб вести повноцінну політичну боротьбу, на 

думку авторки, «проблема Ліберальної партії полягала в тому, що її 

нехтування інтересами людей найманої праці... стало причиною поступової 

втрати місць в Парламенті та зрештою політичного краху загалом» (стор. 61- 

62). Зрештою загострення суспільно-політичної ситуації внаслідок страйків 

проти зниження заробітної плати і врегулювання тривалості робочого дня, 

судових процесів проти профспілок (справи Тафської долини 1902 р. та 

Осборна 1909 р.) пришвидшили процес створення єдиної робітничої 

політичної сили.

Параграф 2.2. містить аналіз історії еволюції соціальної та 

організаційної структури ЛПВБ на етапі формування. Прослідковано 

чинники та механізми розширення соціального складу ЛПВБ на етапі 

занепаду Ліберальної партії. За оцінками дисертантки, «введення інституту



індивідуального членства відкрило шлях для вступу в партію представників 

середніх прошарків: дрібної та середньої буржуазії і інтелігенції. Саме ці 

люди складали вагому частину індивідуальних членів Лейбористської партії» 

(стор. 81). Це сприяло відходу від стереотипу лейбористів як виключно партії 

робітництва. Стверджується, що Лейбористська партія мала добре 

організовану структуру та достатньо широку систему посад у виконавчих 

комітетах на всіх партійних рівнях. Зрештою у період першого випробування 

владою шляхом формування уряду у 1924 році відбулося її ідеологічне 

зміщення вправо, що й стало головним чинником партійного розколу у 1931 

році.

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений дослідженню 

організації партійної роботи з електоратом упродовж 1918 -  1931 років. У 

підрозділі 3.1. авторкою підкреслено прогресивне значення виборчої 

реформи 1918 року, впровадження системи індивідуального членства в партії, 

прийняття нової партійної програми і статуту у 1918 році. Представлено 

критичний аналіз агітаційної політики лейбористів щодо залучення жіночого 

електорату, солдат. Висвітлено нові форми агітаційної роботи провідних 

діячів партії з виборцями (стор. 97, 98). Досліджено результати загальних 

виборів по виборчих округах в регіональному розрізі. Охарактеризовано 

процес переходу частини представників провідних традиційних політичних 

партій Великої Британії до складу ЛПВБ (стор. 100-102). Відзначу великий 

обсяг залучених в дослідженні статистичних матеріалів, які насамперед 

дозволили дисертантці здійснити компаративний аналіз результатів виборчих 

кампаній 1918, 1924 рр., сформувати характеристики вікового та соціального 

складу першого лейбористського уряду 1924 року.

Надалі авторка дисертаційної роботи зосередилася на поглибленні 

дослідження історії технологій агітаційної роботи лейбористів з електоратом 

у заключний період дослідження -  1924 -  1931 рр., результати якого 

представлені у підрозділі 3.2. Значну увагу приділено детальному аналізу 

партійної роботи з виборцями в сільськогосподарських округах країни.



Однак не залишилася поза увагою дослідниці робота партії з її традиційним 

виборцем -  робітниками і членами профспілок.

Особливо відзначаю наукову цінність розділу 4, де розглядаються 

взаємовідносини між лейбористами та християнськими напрямами кінця XIX 

-  першої третини XXI ст.: Англіканською церквою і нонконформістськими 

деномінаціями (підрозділ 4.1.); Римо-католицькою церквою (підрозділ 4.2.). 

Проаналізовано вплив цих взаємин на позиції партії в політичній системі 

країни. За оцінками дисертантки, «позиція партії та її депутатів із морально- 

етичних питань та розбіжності із позицією церкви часто мали ключове 

значення під час передвиборчих баталій» (стор. 129). Акцентовано увагу на 

наявності інтересу в підтримці лейбористів з боку кліру Англіканської 

церкви як механізмі зміцнення її впливу на широкі верстви робітництва, 

насамперед незаможного населення (стор. 133). Водночас партійні лідери 

високо цінували прихильне ставлення приходських священиків до партії. За 

висновками авторки, британський соціалізм, на відміну від 

«континентального» соціалізму (марксизму), не мав антирелігійного 

характеру (стор. 134-135). Англіканські священики поєднували християнські 

принципи і соціалістичне вчення (наприклад, заснування християнських 

соціалістичних товарств), вступали до лав Лейбористської партії, що в свою 

чергу впливало на визначення електоральних уподобань місцевого населення 

на користь лейбористів. Здобувачка прийшла до висновків, що хоча із 

середовища нонконформістів (методисти, конгрегаціоналісти, баптисти, 

квакери та ін.) вийшло чимало лейбористських партійних лідерів, «суттєвої 

електоральної підтримки нонконформізм лейбористам не надав» (стор. 142). 

Зазначено, що об’єктивно в силу загального негативного ставлення Ватикану 

до соціалізму (згадано енцикліки пап Пія XI (1891 р.) і Лео XIII (1931 р.)) і 

домунівання в ЛІТВБ вихідців з протестантів, більш напружені (навіть 

конкурентні) відносини склалися в лейбористів з Римо-католицькою церквою 

Великої Британії (стор. 149). Однак вони відзначалися прагненням до 

взаємного пристосування і співпраці. Значно більш сприятливі умови для



співпраці католиків і лейбористів були в Ірландії, що визначалися 

підтримкою ЛПВБ руху за отримання гомруля і більшою кількістю 

незаможного пролетарськго населення, яке бачило в лейбористах 

представників своїх інтересів напротивагу британському елітарному 

консератизму, що був уособленням юніонізму. Загалом слушно зазначається, 

що відносини християнських релігійних напрямів з ЛПВБ зазнали 

погіршення внаслідок офіційного визнання її керівництвом СРСР та відмови 

визнавати факт гоніння християн більшовиками в 1920-х роках.

Висновки дисертаційної роботи повністю відповідають визначеним 

меті і завданням, спрямовані на їх досягнення та вирішення, а наведені в них 

твердження є достатньо обгрунтованими в тексті роботи, самостійними, 

логічно та чітко викладеними.

Список використаних джерел та літератури відповідає виду і 

проблематиці наукової роботи, інформативний та логічно структурований.

Відзначаю наявність в роботі додатків (6 додатків на 25 сторінках), які 

вдало доповнюють основний зміст та висновки роботи.

Зміст автореферату відображає основні положення дисертації. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам. їх структурні 

частини логічно пов’язані між собою, викладені пропорційно, що дозволило 

авторці системно і послідовно проаналізувати увесь спектр дослідницьких 

питань, заявлених в меті і завданнях роботи.

Результати дослідження Бутурлімової О.М. достатньо апробовані на 

кількох міжнародних науково-практичних конференціях (XIV Дрогобицька 

історико-краєзнавча конференція присвячена 100 -  річчю ЗУНР (Дрогобич, 

2- 4 листопада 2018 р.), XVII Міжнародна конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна -  2019: Історія» (Київ, 15 березня 

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

історичні наукові читання» (Київ, 29-30 березня 2019 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні тенденції в історії, соціології, 

політології та філософії» (Львів, 27-28 вересня 2019 р.), в публікаціях у



наукових виданнях (10, з них 5 - у  фахових виданнях України та 2 -  у 

зарубіжних виданнях). Усі представлені в переліку наукові публікації 

здобувачки відповідають предмету, меті і завданням дисертаційного 

дослідження.

Незважаючи на високу оцінку дисертаційного дослідження, вважаю за 

необхідне висловити певні критичні зауваження та міркування.

1. При обгрунтуванні нижньої хронологічної межі дослідження, якою 

обрано 1893 рік, варто врахувати її умовний і дискусійний характер, адже не 

лише поява Незалежної робітничої партії (НРП) означала початок історії 

формування Лейбористської партії. Окрім НРП базу ЛПВБ історично 

сформували Соціал-демократична федерація (виникла у 1881 році) та 

Фабіанське товариство (виникло у 1885 році). Окремі представники цих двох 

політичних організацій стали засновниками тієї ж НРП. Зрештою усі три 

організації як самостійно діючі, разом з представниками тред-юніонів, 

утворили у 1900 році Комітет робітничого представництва, який у 1906 році 

трансформувався у Лейбористську партію. Зазначене фактично підтверджене 

авторкою в дисертаційній роботі (стор. 48, 54, 56, 73, 77, 86, 164). Окрім того 

лейбористські партійні організації регіонального рівня виникали в країні ще з 

кінця 1880-х років, про що пише авторка роботи на стор. 57.

2. Незважаючи на заявлене в дисертаційній роботі методологічне 

застереження про те, що авторкою «...не передбачалось вивчення засад 

внутрішньої та зовнішньої політики лейбористських урядів...» (стор. 17), в 

роботі було б доцільно ширше представити загальну оцінку 

внутрішньополітичного виміру становлення і діяльності ЛПВБ з огляду на 

поширення різних соціалістичних течій в британському політикумі 

міжвоєнного періоду (зокрема, й комунізму) та міжнародного контексту 

формування партії як невід’ємної частини європейського і світового 

соціалістичного руху. Про міжнародний вимір зародження і становлення 

ЛПВБ в роботі згадано лише побіжно на стор. 48 і 86.

3. В роботі потребує посилення аналіз причин, характеру і наслідків



внутрішньопартійного конфлікту на рубежі 20-30-х років XX ст. та кризових 

явищ, що, як стверджує здобувачка, призвели до розколу партії у 1931 році 

(стор. 17, 86).

4. В контексті дослідження впливу християнських церков Великої 

Британії на формування позицій Лейбористської партії варто було 

детальніше проаналізувати їх реакцію на прорадянську позицію керівництва 

партії міжвоєнного періоду, визнання СРСР, що лише побіжно згадується на 

стор. 140, 158 та 161 дисертації. Водночас авторка роботи деталізує аналіз 

впливу громадянської війни в Іспанії на взаємини лейбористів з римо- 

католицькою громадою Великої Британії.

5. У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» та Списку 

використаних джерел дисертаційної роботи доцільно виділити в окрему 

підгрупу тексти виступів лідерів Лейбористської партії та інших 

парламентських партій Великої Британії, які стосуються предмета 

дослідження.

6. В роботі наявні певні лексично-стилістичні огріхи. Зокрема, не 

рекомендуємо в науковому тексті вживати лексичні звороти «на жаль» (стор. 

15, 46), «стрімко увірвався» (стор. 15), «стрімкого успіху» (стор. 59), 

«стрімко збільшувалася» (стор. 60), «стрімкого злету» (стор. 16, 88), «стрімко 

впав» (стор. 64), які виражають суб’єктивно-емоційне сприйняття авторкою 

певного історичного фактажу та більше підходять до публіцистичного жанру 

викладу матеріалу. Вважаю некоректно вжитими відносно змісту роботи 

терміни «англійське суспільство», «англійський Парламент» (стор. 82). 

Також в роботі мають місце русизми: «у виправдання» замість «для 

виправдання» (стор. 83); «перов» замість «перів» (стор 84).

Висловлені зауваження здебільшого мають рекомендаційний характер 

та можуть бути успішно враховані дослідницею у подальшій наукові роботі. 

Вони не впливають на високу оцінку дисертаційного дослідження 

«Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893 -  

1931 рр.)»> яке має самостійний і завершений характер. Дисертація



Бутурлімової О.М. виконана на належному рівні, а за новизною, здобутими 

обгрунтованими висновками та інформативністю робить вагомий внесок у 

вітчизняну історичну науку.

Отже, дисертаційне дослідження «Становлення та діяльність 

Лейбористської партії Великої Британії (1893 -  1931 рр.)» містить

обгрунтовані та достовірні наукові результати і висновки, повністю 

відповідає вимогам пп. 9, 11-13 «Порядку присвоєння науковиих ступенів», 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (із змінами, внесеними постановами № 656 від 19.08.2015 р., № 1159

від 15.07.2020 р.), а її авторка Бутурлімова Ольга Михайлівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.02 -  всесвітня історія.
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