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Відмітна риса ринкової системи – неповна зайнятість населення, інакше 

кажучи, їй властиве перманентне безробіття. Тому уряди ринкових країн 
приділяють особливу увагу політиці забезпечення повної зайнятості, а точніше – 
утриманню її оптимального рівня. Багато важать у соціальному захисті 
населення програми працевлаштування та перекваліфікації. Тим більше в 
сьогоднішніх умовах, коли запрацював новий закон про зайнятість населення і 
все частіше українські урядовці пропонують повністю замінити виплату по 
безробіттю безкоштовною перекваліфікацією, цікаво звернутися до вітчиз-
няного історичного досвіду розвитку нашої країни з цього питання. 

Форсоване зростання та розвиток промисловості в ході індустріалізації 
УССР, починаючи з другої половини 20-х років ХХ століття, сприяло 
підвищенню попиту на кваліфікованих робітників. Особлива потреба у 
зазначеній вище категорії робітників відчувалася в гірничій, металообробній, 
деревообробній, текстильній та хімічній галузях промисловості. Щоб 
задовольнити потребу в робочій силі, Народний Комісаріат Праці у січні 1926 
року дав усім біржам праці спеціальну вказівку: посилити виявлення серед 
безробітних кваліфікованих робітників і запропонував провести особливу 
реєстрацію пропозицій роботи з боку кваліфікованих робітників, які працювали 
не за фахом, і тих, хто бажав повернутися до свого основного заняття. Тоді ж 
розгорнули кампанію з укладання договорів із господарськими органами на 
постачання робочої сили. Спочатку система попередніх договорів діяла тільки 
при підборі робітників на сезонні й будівельні роботи. У договірну систему 
поступово втягувалися підприємства несезонного характеру, причому на 
початковому етапі договори складалися за серйозного опору господарників 
такому нововведенню. З жовтня 1926 року по серпень 1927 року було укладено 
договорів з 1 481 особою, закінчили перекваліфікацію 800 осіб. Майже усі 
договори передбачали по закінченню навчання працевлаштування безробітного 
[2]. 

У циркулярному листі Центрального комітету по боротьбі з безробіттям 
при Українській Економічній Раді у вересні 1926 року в план робіт на  
1925–1926 господарський рік було включено статтю витрат на переква-
ліфікацію безробітних із метою створення кваліфікованої робочої сили, потреба 
в якій гостро відчувалася на ринку праці. Це було визначено як завдання 
державного значення. Проте ця стаття витрат не перевищувала 20% від 
загальної суми асигнування. Та єдиним істотним досягненням у галузі 
перекваліфікації безробітних у Харкові 1925–1926 господарського року була 
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організація навчання безробітних підлітків. На цей проект було витрачено 
200 тис. крб., охоплювалося 350 осіб, термін навчання становив 2 роки. 
Наступний захід із цього питання передбачав прикріплення безробітних 
робітників за заводами для підвищення кваліфікації і відбувся за певних умов: 
за безробітним зберігалася його допомога з безробіття, до того ж 10 крб. 
доплачував йому комітет біржі. Отже, господарські органи нічого не 
виплачували безробітному за працю протягом трьох місяців, але потім 
зобов’язані були залишити його на роботі на загальних умовах згідно з 
відповідною кваліфікацією. Та це не дало відчутних результатів. Позитивний 
досвід був отриманий у результаті перекваліфікації безробітних кустарів: було 
прийнято рішення розширити цю галузь, залучаючи підлітків до навчання 
кустарним промислам [2]. Так само були організовані курси з машинопису для 
безробітних членів спілки службовців. Одночасно було відкрито курси 
рахівників, утримання яких коштувало 250 крб. на місяць за групу чисельністю 
40 осіб [3]. Та ситуація з професійним навчанням безробітних була досить 
суперечливою. Отримання теоретичних знань не означало, набуття практичних 
навичок зі спеціальності, ця обставина впливала на дисбаланс ринку праці. 
Разом із тим, завдяки трудовій експертизі вдалося навести лад у реєстрації 
безробітних за фахом. Це допомагало оперативно задовольняти попит на 
робочу силу. 1926-1927 господарського року з метою централізації та 
правильної організації роботи експертних комісій у Харкові створено Кабінет 
експертизи, який був розрахований на 10 000 експертиз щорічно. За цей рік 
через експертизу пройшло 5 725 осіб, із яких при експертних комісіях біржі 
праці – 1 071 особа, на виробництві – 4 654 особи [2]. 

У випадку непогодження з результатом експертизи, безробітний міг 
оскаржити її висновок протягом п’яти днів, після чого його направляли на 
повторну експертизу, рішення якої було остаточним. Були випадки, коли 
безробітні, якщо їх не допускали до експертизи, або їх не задовольняв 
результат, вчиняли дебош на місці, який закінчувався в відділку міліції [3]. 

Недоліком в організації експертизи безробітних у Харкові було те, що 
завідувачі секцій Харківської біржі праці не надавали довідок про групи 
професії та число проекзаменованих. Крім того не здійснювалося своєчасне 
надання інформації про результати експертизи до Народного Комісаріату 
Праці. 

Перекваліфікація безробітних була однією з важливих функцій трудових 
колективів. Вона здійснювалася за погодженням з комітетом біржі праці за 
тими спеціальностями на які був попит. 1926-1927 господарського року, крім 
загальної чисельності робітників, зайнятих у колективах за особливими 
договорами з Комітетами по боротьбі з безробіттям, в колективах працювали 
250 осіб за різними спеціальностями, причому більший відсоток їх переведено 
у вищі розряди [1]. На 1 жовтня 1928 року у дванадцяти колективах перебувало 
на перекваліфікації 639 осіб (із них 363 підлітки). Було продовжено термін 
навчання та виділено спеціальний інструкторський персонал [3]. На 1 жовтня 
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1929 року в одинадцяти колективах перебувало на навчанні та перекваліфікації 
425 осіб [3]. Заробіток безробітних, що проходили перекваліфікацію, під час 
навчання не перевищував ставок першого розряду [2]. З 1929 року трудові 
колективи безробітних стали перетворювати в навчально-виробничі 
підприємства для безробітних. 

Головна увага в боротьбі з безробіттям приділялася перекваліфікації, 
через яку відбувалася підготовка кваліфікованої робочої сили (якої не 
вистачало на ринку праці) і зменшувалося безробіття серед найбільш застійних 
груп. Проте і в останні роки перекваліфікацію безробітних через брак 
фінансування не змогли налагодити на достатньому рівні. Так комплектування 
курсів перекваліфікації при Центральному інституті праці (ЦІП) відбувалося 
наступним чином: на 1929-1930 навчальний рік, замість намічених за планом 
1 170 осіб, Харківська біржа праці надіслала 770, із них з’явилося на навчання 
626 осіб. Після фільтрації через відбірну комісію залишилося 566 осіб, а після 
медогляду – 305, серед яких жінки становили 80 %. Прийнято було рішення про 
неможливість повернення на біржу тих, хто відмовився брати участь у курсах, 
відповідальність за недокомплектування курсів покладалася особисто на 
завідувачів секцій Біржі праці [3].  

«Соціалістичний план» владно вступав в управління економікою країни, у 
тому числі й зайнятістю населення. 3 березня 1930 р. Наркомат праці СРСР 
направив на місця розпорядження «Про реорганізацію роботи органів праці в 
галузі надання трудової допомоги безробітним». У документі йшлося, що усі 
вони перетворюються на навчальні центри та школи-фабрики для підготовки 
робочих кадрів, яких бракувало для потреб широко розгорнутої індуст-
ріалізації. Після закінчення навчання нові та перекваліфіковані робітники вико-
ристовувались у плановому порядку й змінити місце роботи за направленням 
самовільно не могли. Отже, з 1930 року перекваліфікація стала єдиним видом 
трудової допомоги безробітним [4, с. 222].  
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