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Історіографія приватизаційних процесів у Великій Британії 

за урядування М. Тетчер у 1979-1990 роках 

 
У статті узагальнюються та систематизуються документальні й історіографічні джерела про 

приватизаційні процеси у Великій  Британії за часів урядування консервативного уряду під ке-

рівництвом М.Тетчер. Використано різножанрові історіографічні джерела вітчизняного та за-

рубіжного походження: мемуари, колективні та індивідуальні монографічні праці, історичні 
нариси, політичні біографії, профільні статті й розвідки,  пресова інформація. На цій основі ви-

вчаються концепції історіографії проблеми, причини «неоконсервативної  революції», її теоре-

тичні засади, стан британської економіки  за домінування кейсіанської економічної моделі,  
британська модель приватизації, її  періодизація, форми, інструментарій та позитвні й негативні 
сторони, можливості запозичення британського приватизаційного досвіду в українських реалі-
ях. 
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Historiography of the Privatization Processesin Great Britain 

During the Reign of M. Thatcherin 1979-1990 
 

The article summarized and systematized documentary and historiographical sources of the privati-

zation process in the UK government in times of conservative government under Margaret Thatcher. 

Used different genres historiographical sources of domestic and foreign origin, memoirs, collective 

and individual monographs, historical essays, political biographies, articles and specialized intelli-

gence information pressed. Based on this study the concept of historiography problem causes "neocon-

servative revolution", its theoretical basis, the state of the British economy for dominance keysian-

skoyi economic model British model of privatization of periods, forms, tools pozytive and negative 

side, the possibility of borrowing the British privatization experience in Ukrainian realities. 
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Постановка наукової проблеми. Досвід приватизації в провідних високорозвинених й де-

мократичних  країнах становить у контексті складного й болісного процесу соціально-

економічного й політичного реформування на теренах пострадянських країн, в Україні в тому 

числі, не тільки науковий, але, щонайважливіше, практичний інтерес. Класичною моделлю 

ефективності та прозорості приватизаційних процесів можна вважати Великобританію за час 

правління неоконсервативного уряду на чолі з М. Тетчер.  

Особливості та перебіг приватизаційного процесу у Британії, його модель, позитивні й нега-

тивні сторони та результати достатньо вивчені у різножанровій зарубіжній та вітчизняній істо-

ричній, економічній і політологічний  науковій літературі як за часів урядової діяльності кабі-
нету М. Тетчер, так і після неї, включаючи найновіші дослідження. Нагромадилась також на-

лежна документальна база. Проте  на сьогодні в українській британістиці відсутні дослідження, 

в яких з’ясовувалися й підсумовувалися здобутки тетчерівської моделі приватизації, її механіз-
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мів, інструментарію, результатів та наслідків. Все це обумовлює актуальність обраної теми до-

слідження. 

Метою статті є комплексне вивчення  широкого спектру історіографічних та документаль-

них джерел про приватизаційну політику британського уряду Маргарет Тетчер у 1979-

1990 роках та аналіз на цій основі всієї складності й суперечливості оцінок, методів, інструмен-

тів й результатів тетчеризму в приватизаційній сфері, з’ясування їх об’єктивності і правомірно-

сті стосовно предмету дослідження, визначення місця вітчизняної і зарубіжної історіографії в 

нормативно-ціннісній системі наукової творчості, відстеження основних  концепцій історіогра-

фії проблеми.  

Об’єктом дослідження стали різноманітні за характером і різножанрові  історіографічні 
джерела вітчизняного та зарубіжного походження: мемуари, колективні та індивідуальні моно-

графічні праці, історичні нариси, політичні біографії, профільні статті й розвідки та британська 
періодика.  

Предметом наукового вивчення визначено історіографічний процес і відображення в ньо-

му розвитку знань про приватизаційну політику британського уряду М. Тетчер, характер й гли-

бину осмислення цієї політики, рівень фактологічної насиченості аналізованого процесу, 

об’єктивність оцінок й ступінь аргументованості дослідників. 

Хронологічно охоплені мемуари, наукові  колективні та індивідуальні праці,  статті та роз-
відки, створені як упродовж урядування М. Тетчер, так і після нього, включаючи найновіші ви-

дання ХХІ сторіччя.  

Першу групу проаналізованих нами джерел становлять праці теоретиків основоположників 

економічного лібералізму та монетаризму, таких як М. Фрідман, з яким М. Тетчер була особис-

то знайома, відвідувала його лекції і захоплювалася його концепцією2
 та Ф. Хайєк3

, самого бри-

танського прем’єр-міністра Маргарет Тетчер, в яких вона висловлює своє власне бачення істо-

ричної ролі неоконсерватизму, теоретичних й практичних засад економічної політики керова-

ного нею уряду, в тому числі приватизаційної4. До цієї групи джерел віднесемо пресову інфор-

мацію, почерпнуту з британських газет «Гардіан», «Таймс», «Індепендент». Так, у своїй фун-

даментальній праці «Мистецтво управління державою» М. Тетчер визначила в главі 11 провідні 
постулати  економічної діяльності її уряду. На думку, британського прем’єр-міністра, першої в 

історії Британії жінки, існує п’ять умов для ефективної  діяльності ринкової економічної систе-

ми: вільне підприємництво та приватна власність; пріоритет законності і права; існування 

сприятливого для розвитку вільного підприємництва рівня культурного розвитку його учасни-

ків, конкуренція між державами та сприятливе оподаткування учасників економічного процесу 

та регулювання5
.  

Свої міркування щодо економічної політики у контексті неоконсервативної М. Тетчер аргу-

ментує надзвичайно переконливо й підсумовує у цій книзі наступними висновками: капіталіс-

тична система є істинним шляхом сучасного політичного й соціально-економічного розвитку  

країн (вона заперечує можливість будь-якого «третього шляху», пропагованого лейбористсь-

ким урядом Т. Блера); капіталізм може працювати належним чином, тільки якщо обкладання 

приватних осіб та бізнесу податками і державним регулювання є незначним; консерватори у 

всьому світі повинні боротися за те, щоб скорочення витрат, зменшення податків і обмеження 

регулювання стали найголовнішими  принципами – це необхідно також і з політичної точки 

зору;  навіть незначний відхід, на її думку, від істинного шляху – шляху капіталізму, який ґрун-

тується на вільному підприємництві, – несе негативні наслідки, які будуть ускладнюватися, по-
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ки перемагають лівоцентристські партії і їхні програми6
. Економічний розвиток сучасних про-

відних країн світу на базі тетчерівських п’яти умов ефективної діяльності ринкової економіки 

та його результати наочно підтверджують реалістичність висновків, зроблених британським 

прем’єр-міністром М. Тетчер. 

В окрему групу джерел варто виділити роботи наукового та навчального спрямування про 

актуальність консерватизму як стилю політичного мислення і діяльності, про його теоретико-

ідеологічні дефініції, моделі, еволюцію та майбуття. Цю проблематику досліджували Гаджі-
єв К.С.

7
, Перегудов С.П.

8
, Скороходов В.О.

9
, Іонін Л.Г.

10
, Громико О.А.

11
, Лопух К.В.

12
, Холод-

ковський К. Г.
13

, Іваницька О.П.
14

 та інші. 
Вивчена й проаналізована нами економічна та історична література, наукові статті, що ста-

новлять наступну групу джерел,  пропонують широку панораму соціально-економічного стано-

вища Великої  Британії наприкінці 1960-х–1970-х роках і таким чином засвідчують кризу піс-

лявоєнної соціал-реформістської моделі напередодні приходу до влади консервативної партії на 
чолі з М. Тетчер та причини  її соціально-економічного реформування британської спільноти15

.  

Авторський колектив монографії «Великобританія: епоха реформ» зазначає, що практично 

до останньої чверті ХХ століття відбувалося безперервне послаблення позицій Великобританії 
у світовій економіці. До середини 1980-х років її називали «хворою людиною Європи». Всі 
прогнози передбачали подальше ослабенння її світових позицій. Прихід до влади консерваторів 

у травні 1979 року співпав  за часом з початком у Великобританії  глибокої економічної кризи: 

валовий внутрішній   дохід скоротився на 4 відсотка, промислове виробництво – на 12. Падіння 

виробництва відбувалося на тлі зростання інфляції – темпи зростання цін вперше після Другої 
світової війни сягнули двозначних цифр16

. 

Сучасна історіографія  підтверджує й оперує конкретними даними про те, що найважливі-
шою проблемою на рубежі 1970-х – 1980-х років для британців був стан економіки: катастро-

фічне падіння вартості фунту стерлінгів, принизливі, як для великої держави, умови Міжнарод-

ного валютного фонду при отриманні кредитів. Частка Великобританії в промисловому вироб-

ництві капіталістичного світу продовжувала неухильно зменшуватися: з 11,6 відсотка в 

1950 році до 9,3 відсотка – у 1960 році, до 8,3 відсотка - у 1965 році і 7,1 відсоток - у 1970 році. 
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Середньорічний темп зростання валового національного продукту знизився з 3,2 відсотка в 

1958-1961 роках до 2,2 відсотка в 19651970 роках і був значно нижчим, ніж в інших західних 

державах. На кінець 1970-х – початок 1980-х років рівень життя у Великобританії виявився на 

20-25 відсотків нижчим, ніж у Франції та ФРН, і складав 92 відсотки від середньоєвропейсько-

го17
. 

Крім вище зазначеного, очевидними були, за історіографічними джерелами, й інші прогали-

ни в британській соціально-економічній системі. Серед них: 1) надмірна влада в руках проф-

спілкової верхівки, часто надто віддаленої від трудящих, вона виступала монополістом на рин-

ку праці і тому ультимативно вимагала підвищення заробітної плати без будь-якого узгодження 

зі зростанням  продуктивності праці; 2) надмірне оподаткування: на 1979 рік, тобто на початок 

правління М. Тетчер, вища ставка податку на підприємницькі прибутки складала 83-

98 відсотків; 3) висока інфляція, у зв’язку з чим – постійні дотації на нерентабельні державні 
підприємства, безконечна спіраль «зарплата – ціна» породжувала дефіцит бюджету та посилю-

вала інфляцію, яка складала 15-20 відсотків; 4) надмірна влада в руках держави, що здійснюва-

лась все зростаючим бюрократичним апаратом; 5) збільшення соціальних витрат за відсутності 
різкого зростання виробництва18

.  

Науковці вказують, що тоді ж відбувалися значні зміни в масових суспільних настроях Бри-

танії, з’явилось відчуття соціальної напруги, настійливо звучали протести проти  надмірного 

бюрократичного апарату і високих податків, проти «хаосу впливів» і неефективності урядів. 

Чимало політиків і експертів оцінювали  ситуацію, яка склалася у Британії, як «національна 

криза довіри»
19

.  

У низці робіт подається аналітична ретроспектива особливостей повоєнного економічного 

розвитку Великобританії і зазначається, що в 1970-х роках лейбористський уряд у Великобри-

танії проявляв надмірну активність у сферах, не притаманних капіталістичній системі. Так, ста-

леливарна, вугільна, газова, електроенергетика і нафтова галузі були націоналізовані. Держав-

ному контролю підлягали не лише ці галузі промисловості, а значною мірою і вся британська 
економіка. Держава постійно втручалася у справи, які найкраще регулюються природним  шля-

хом – попитом та пропозицією. Функціонування вільного ринку гальмувала величезна кількість 

обмежувальних інструкцій, постанов, важелів контролю та регулювання. Британська бюрокра-

тія, хоч і не так корумпована, як в СРСР та пострадянських державах, оскільки була високооп-

лачуваною, все ж використовувала своє становище повною мірою. Іншими словами, Британія 

перетворилась наприкінці 1970-х років в застійне суспільство з застійною економікою20
.  

Вагомий внесок у розвій вітчизняної британістики у контексті досліджуваної нами пробле-

матики внесли українські науковці Горбик В.О21
, Ковальчук В.М.

22
, Трубайчук А.Ф.

23
, Черев-

ко О.С.
24

, Камінський М.І.25
, Вірченко В.В.

26
, Лопух К.В.

27
 та інші. Тією чи іншою мірою ці до-
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слідники вивчали чи дотично торкалися практично різних аспектів приватизаційного процесу, 

здійснюваного урядом М. Тетчер. Причини та передумови масштабних тетчерівських привати-

заційних процесів  вивчали Горбик В.О., Ковальчук В.М., Трубайчук А.Ф., Черевко О.С., Вір-

ченко В.В. Лопух К.В. запропонувала власне бачення осучаснення консервативних цінностей. 

На її думку,  успішне втілення ідей економічного  неоконсерватизму в життя було б неможли-

вим тільки за рахунок неоліберальних положень, що лягли в його основу. Важливе значення в 

цьому відіграли внутрішня цілісність консерватизму взагалі, що сформувалася історично і про-

явилася у сприйнятті неоконсервтаорами  ідеї наступності розвитку, визначальної ролі досвіду, 

а також традицій та звичаїв минулого у становленні  стабільного сучасного суспільства28
. 

Камінський М.І., аналізуючи неоконсервативні реформи М. Тетчер, акцентує свою увагу на 

особливостях приватизації у чорній металургії, вугільній та автомобільній галузях, пропонує 
відповідну статистику поступового зростання темпів виробництва у приватизованих галузях та 

надходжень до державного бюджету. Автор вказує, що за майже 11 років урядування тетчерів-

ського уряду до приватних рук перейшло майже половина державних  підприємств, цілі галузі, 
серед яких суднобудування та цивільна авіація, а також такі  всесвітньо відомі компанії, як 

«Брітішгес», «Брітішлейланд» – всього 22 загальною вартістю понад 25 млрд. фунтів стерлін-

гів29
.  

Найбільш системно й комплексно причини, перебіг та наслідки  британських реформ, у тому 

числі приватизації, за часів М. Тетчер вивчали Трубайчук А.Ф.
30

 та Черевко О.С.
31

. Дослідники 

наповнили конкретним змістом вислів щодо Великої Британії 1970-х років як «хворої людини» 

Європи, реалізацію та  негативні наслідки впровадження британськими повоєнними урядами 

кейсіанської моделі економічного розвитку,  масштабної націоналізації, використали перекон-

ливі статистичні дані про кризовий стан британської економіки. Трубайчук А.Ф. та Черев-

ко О.С. справедливо зазначають, що одним із провідних напрямів своєї урядової діяльності 
М. Тетчер визначила гасло побудови «народного капіталізму», тобто програми приватизації, 
яка передбачала перетворення Великої Британії на країну, в якій «кожен є власником або має 
можливість перетворитися на власника»

32
. Автори з’ясували форми, напрями та інструментарій 

приватизаційних процесів, а саме: спрощення процедури придбання акцій, купівля акцій робіт-
никами, надання найманим працівникам  податкових пільг для купівлі акцій, виплата  вартості 
акцій у кредит, збереження державою у своїх руках собою «особливого» пакету акцій у низці 
компаній, щоб вони не потрапили під контроль іноземних акціонерів, створення спеціальних 

ревізійних та контрольних інституцій для нагляду за прозорістю та відкритістю приватизації  
тощо33

.  
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Ґрунтовними дослідженнями репрезентована зарубіжна історіографія. Серед найвідоміших її 
науковців царині приватизації є С.П. Перегудов, О.О. Терентьєв34

, Студенцов В.Б.
35

, Замя-

тін Л.М.
36

, Явнова І.І.37
, Капітонова Н.К.

38
, Васінська І.О.

39
 та інші.  

Вивчені й проаналізовані здобутки вище перерахованих дослідників дозволяють у синтезо-

ваному вигляді  конкретизувати  причини приватизації у Великій Британії: неефективність 

державних підприємств, низька продуктивність праці на них, висока капіталомісткість, низька 
прибутковість. Щодо її мети, то вона зводилася не тільки до підвищення ефективності, але ма-

ли скоротити державні витрати, ліквідувати державний дефіцит, надати широкі права підпри-

ємствам, послабити роль та вплив профспілок, розширити  коло індивідуальних акціонерів. Ре-

алізація цих завдань, за словами М.Тетчер, дозволила побудувати суспільство «народного капі-
талізму», інакше – створити «демократію власників» замість проголошеної лейбористами 

«держави загального добробуту». 

У літературі виділяється низка етапів у приватизаційній політиці консервативного уряду: з 
1979 по літо 1984 року здійснювався переважно продаж підприємств конкурентноздатних галу-

зей. Пояснюється це тим, що уряд прагнув зменшити потреби державного сектору в позиках. 

Це був період так званої «малої приватизації»: в приватний сектор передавалися невеликі за 
розмірами компанії; з літа 1984 року по осінь 1987 року процес приватизації визначався в осно-

вному прагненням розширити коло власників акцій. Уряд продавав великі компанії; з 1987 року 

розпочався процес розпродажу галузей комунального господарства.  

Надзвичайно цікавий аналіз форм продажу державних підприємств здійснив вчений-

економіст В.Б. Студенцов. За його спостереженнями, державне підприємство можна було про-

дати лише на відкритих торгах або ж приватно (закрито). Кожна із форм мала свої позитивні та 
негативні сторони. Купівля на відкритих, публічних торгах передбачала обов’язкове перетво-

рення роздержавленого підприємства у відкрите акціонерне товариство. У цьому випадку 

більш достовірною була і ціна, яка формувалася на необмеженій конкурентній основі. Водно-

час існувала класична купівля акцій за фіксованими цінами. Основна мета цього нововведення, 

тобто купівля акцій за фіксованими цінами, полягала в залученні до придбання акцій дрібних 

інвесторів та вкладників. Так, 75 відсотків акцій Британського управління аеродромів було 

продано за фіксованими цінами і можливість придбати їх надавалася  лише британським гро-

мадянам. При приватній торгівлі (з рук у руки  чи на закритих торгах) ціна підприємства визна-

чалася в ході переговорів, а, отже, в результаті обмеженої за масштабами конкуренції. Врахо-

вано було ще одну обставину, яка  неминуче виникне і в Україні, якщо процес приватизації в 

ній триватиме і набере масового характеру: бралося до уваги, хто стане власником державних 

денаціоналізованих підприємств. Українська періодика переповнена пересторогами на предмет 
того, що державне майно буде скуплено західними державами, корумпованими структурами, а 

народ залишиться осторонь цього процесу. В Англії цю проблему вирішували чітко. Уряд стро-

го контролював структуру  тих, хто купував акції. Методи були різні: 1) шляхом визначення 

різних цін для різних категорій населення; 2) запроваджувалося пряме квотування акцій. За 
приклад тут може стати – продаж 12 електропостачальних компаній. Для індивідуальних поку-

пців було виділено 34,4 відсотка, для британських інституцій – 45,6 відсотка і  для зарубіжних 
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фізичних і юридичних осіб – 20 відсотків акцій. Проте пропорції могли змінюватися на користь 

індивідуальних акціонерів у тому випадку, коли вітчизняні заявки на акції в 1,75 рази переви-

щували виділену з самого початку їхню кількість, тоді 20 відсотків акцій, призначених для за-

рубіжних інвесторів, передавалися громадянам Англії. Існувала також практика  передачі акцій, 

які виділялися британським економічним та фінансовим інститутам, знову ж таки на користь 

індивідуальних вкладників. В цілому питома вага індивідуальних інвесторів могла зрости до 

53 відсотків.  

Щоправда, на практиці власниками акцій ставали все-таки переважно британські фінансові 
інституції, перед якими були поставлені надзвичайно складні завдання, а саме: сприяти перебу-

дові економіки. Нова лінія в економічній політиці стала відповіддю британських консерваторів 

на проблеми, що їх диктував сучасний етап НТР. Треба визнати, що М. Тетчер швидше від сво-

їх політичних конкурентів  як опозиційних, так і у власній консервативній партії, вловила нага-

льні потреби часу. Вона без вагань відкинула старі догми і своєю політикою підкреслила необ-

хідність радикальних технологічних перетворень, структурної перебудови суспільного вироб-

ництва на базі наукових технологій, мікропроцесорної техніки, інформатики та автоматичних 

систем управління. Головні важелі у цьому надзвичайно складному процесі було передано в 

руки приватного бізнесу та підприємництва.  

Водночас дрібним інвесторам і працівникам компаній під час приватизації надавалися від-

повідні пільги: оплата вартості акцій частинами, власне, в кредит терміном від 2 до 60 місяців; 

преміювання лояльних робітників та пенсіонерів однією безкоштовною акцією на кожні 10 ку-

плених; створення резерву пільгових акцій –до 5 відсотків від загальної кількості. В цілому за 
1980-і роки 500 тисяч працівників підприємств, що приватизувалися (це до 90 відсотків від за-

гального числа) купили акції у «своїх» компаніях. 

Загалом на початок 1991 року близько половини британського державного промислового 

сектору було передано в приватні руки. Серед них – нафтова та газова галузі, телефонний 

зв’язок, водопостачання, авіакомпанії, енергетика, металургія. В державній власності залиша-

лось лише 4 галузі: вугільна, залізниці, поштова служба та атомна енергетика. Близько чверті 
всього дорослого населення, тобто 11 млн. осіб, стали власниками акцій підприємств (замість 

3 млн. у 1979 році). До середнього класу у часи М. Тетчер зараховували себе понад 40 відсотків 

населення Великобританії. Отже, за час прем’єрства М. Тетчер в країні, на думку багатьох, від-

булося «економічне диво»: Британія вийшла з кризового стану, темпи зростання виробництва у 

1980-х роках склали 5 відсотків, це більше, ніж в інших великих країнах світу, крім Японії; 
продуктивність праці зросла протягом 1979–1989 років на 3,5 відсотка. Англія перейшла з сьо-

мого місця в групі найбільш розвинутих індустріальних країн на п’яте40
.  

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що приватизаційні проце-

си, здійснені урядом М.Тетчер у 1979–1990 роках, забезпечені достатньою джерельною та різ-
ножанровою історіографічною базою, фактологічна сторона форм, механізмів, інструментарію 

тетчерівської приватизації як у національному, так і галузевому розрізі вивчена в вітчизняній та 

зарубіжній історіографії досить репрезентативно. Науковці наблизилися до вироблення єдиного 

наукового апарату для означення  приватизаційного процесу, його типологізації та інститую-

вання. 

Попри це, варто окреслити напрямки  необхідних досліджень і таким чином заповнення іс-

нуючих лакун  у вивченні приватизаційної політики тетчеризму. Серед прогалин, які потребу-

ють додаткового наукового осмислення, це уточнення  та досягнення відповідного консенсусу 

щодо використовуваних статистичних даних, законодавче забезпечення приватизаційної полі-
тики тетчерівськго уряду, особливості фіскальної та регіональної політики. Детального вивчен-

ня потребує, особливо у контексті українських реалій,  проблематика  системи контролю  за 

приватизаційними процесами, діяльність спеціальних  контрольних інституцій та засади участі 
у них як держави, так і громадськості.  
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