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У статті аналізуються заходи органів місцевого самоврядування 
у сфері подолання безробіття за часів Гетьманату Пав-
ла Скоропадського; досліджується їх роль в організації діяльності 
бірж праці та громадських робіт. 
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В статье анализируются мероприятия органов местного 
самоуправления в сфере борьбы с безработицей во времена 
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In the article are analyzed the means applied by local self-government 
bodies in the sphere of unemployment control at the time of Hetmanat of 
P.Skoropadsky; their role in the organization of employment offices and 
public works are explored. 
Key words: unemployment, municipal duma, employment office, public 
works. 

 
Перехід України до соціально орієнтованої ринкової економіки 

супроводжується цілим рядом негативних явищ. Одним із них є 
безробіття. Безробіття – це складна, насамперед, економічна пробле-
ма, внаслідок якої країна не повною мірою використовує наявний 
людський потенціал і недоотримує частку валового внутрішнього про-
дукту. Незаперечним є і той факт, що безробіття – складна соціальна 
проблема, оскільки може викликати соціальну нестабільність, 
криміналізацію суспільства, наростання деструктивних настроїв. Саме 
ці аргументи зумовлюють гостру актуальність теми та необхідність 
проведення ґрунтовних досліджень.  

Звичайно, держава не стоїть осторонь цієї проблеми, вона несе 
значні фінансові збитки, утримуючи безробітних, відшкодовуючи їм 
втрати у прибутках на період пошуку нових робочих місць. Велике 
значення у вирішенні питання подолання безробіття належить орга-
нам місцевого самоврядування, які на місцях проводять моніторинг 
існуючого стану проблеми, втілюють розроблені урядові програми. 
Наше дослідження спрямоване на вивчення вітчизняного досвіду 
подолання безробіття та, насамперед, з’ясування ролі у даному про-
цесі міських дум (сучасні органи місцевого самоврядування) за часів 
Гетьманату Павла Скоропадського.  

Політика органів місцевого самоврядування у цій сфері, їх роль у 
процесі подолання безробіття ще й досі вивчені недостатньо, хоча 
окремі напрацювання вже існують. Так, О.Головко  [1], розглядаючи 
діяльність Харківського міського самоврядування протягом 1893–
1917 рр. з розв’язання соціальних проблем населення, серед інших 
звертає увагу на його дії, спрямовані на подолання безробіття. Велику 
увагу робітничому питанню приділяють дослідники Б.Андрусишин  [2] 
та П.Гай-Нижник  [3; 4]. Сутність та історію боротьби з безробіттям 
досліджував С.Попов  [5]. Окремо варто відмітити О.Господаренко, 
яка у своєму дисертаційному дослідженні "Діяльність місцевих органів 
влади і самоврядування на Півдні України у 1917–1920 рр.: соціально-
економічний аспект" [6] проводить аналіз участі органів місцевого 
самоврядування у розв’язанні проблеми безробіття. Зокрема, велика 
увага приділяється біржам праці: їх організації, напрямкам діяльності, 
якісним характеристикам безробітних, зареєстрованих на них.  
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Ситуація 1918 р. у плані безробіття була дуже складною, окрім 
економічних, політичних, соціальних протиріч, що переживає і наше 
суспільство сьогодні, додавалася ще демобілізація фронту, розлад 
залізничного та шляхового транспорту, нарешті, сама громадянська 
війна. Внаслідок цього Україна стала пунктом згуртування не лише 
місцевих безробітних, але і прийшлого елементу. 

За даними департаменту громадських робіт, на червень 1918 р. 
загальна кількість безробітних сягала до 180130 чоловік. З цього 
числа на м.Київ припадало 15000, на Одесу – 20000, на Херсон – 
25000, на Катеринослав – 40000, на Бердичів – 25000, на Миколаїв – 
24000, решта – менш значні міста України [7, с. 3].  

Яскраво ілюструють ситуацію з безробіттям в Україні тогочасні 
місцеві газети: "Фабрики і заводи закриваються у великій кількості. 
Урядові і приватні інституції зменшують штати службовців. Викида-
ються на вулиці тисячі безробітних з їх родинами. Вони терплять 
страшний голод і навіть помирають від голоду" [8, с. 3]. 

Справа розбудови бірж праці дійсно була новою для міських дум, 
адже першу в Україні біржу праці, яка отримала назву "Бюро праці", 
було відкрито у Києві лише у жовтні 1915 р. Київським воєнно-проми-
словим комітетом разом із Комітетом Південно-Західного фронту 
Всеросійського земського союзу. Та ця біржа не була "класичною" – 
вона мала терміново вирішувати забезпечення підприємств працівни-
ками на заміну тим, що були мобілізовані на фронт, а вже потім – 
працевлаштовувати некваліфікованих робітників, шукати роботу для 
безробітних з числа біженців та військовополонених [9].  

"Класичні" біржі праці отримали своє нормативно-правове під-
ґрунтя після прийняття 22 серпня 1916 р. у Російській імперії Закону 
про біржі праці. Пізніше для організації боротьби з безробіттям 
Тимчасовий уряд Росії постановою від 19 серпня 1917 року затвердив 
"Положення про біржі праці". За цим положенням, біржі засновувалися 
"з метою упорядкування попиту на працю та пропозиції праці" й 
поділялися на місцеві та обласні. Місцеві біржі відкривалися у містах з 
населенням 50000 жителів – за ініціативи міського самоуправління, а 
із меншою кількістю населення – за розпорядженням міністра праці. 
Місцеві біржі повинні були реєструвати попит і пропозицію праці, 
надавати посередницькі послуги з найму робітників, здійснювати ста-
тистичний облік, збирати відомості про стан місцевого трудового ринку, 
вживати заходи, які б сприяли упорядкуванню попиту та пропозиції [9]. 
Взагалі питання організації діяльності бірж праці почало активно 
турбувати діячів місцевого самоврядування за часів Центральної Ради, 
у "спадщину" воно перейшло і до Гетьманської держави. 
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Ще раз підкреслимо, що фактично тогочасним органам місцевого 
самоврядування довелося розв’язувати нову для себе проблему – 
організацію діяльності бірж праці. Як зазначали гласні Катерино-
славської міської думи, під час обговорення питання організації місце-
вої біржі праці "у старі часи уряд не міг допустити організацію бірж 
праці з тієї простої причини, що цим він мав би визнати, по-перше, що 
в Росії є робітниче питання; по-друге, оскільки біржа є певного роду 
організація, він мав визнати право робочих на власні організації" [10, 
арк. 145 зв.].  

Уже на перших етапах створення бірж праці тогочасні діячі 
розуміли недоречність обмеження діяльності даних структур виключ-
но питаннями регулювання ринку праці. Висувалися пропозиції щодо 
надання біржам права вирішення питань у сфері задоволення різно-
манітних потреб працівників – культурних, матеріальних, як, наприк-
лад, лікарняна допомога, організація їдалень, каси страхування та 
ін. [10, арк. 147]. Також пропонувалося дозволити біржам утримання 
приміщень, де за певну платню безробітні могли б отримувати при-
тулок. Фактично всі ці пропозиції більшою або меншою мірою були 
реалізовані.  

Головною проблемою у діяльності бірж праці, що можна було б і 
передбачити, стала нестача грошей. Слід відзначити, що працівники 
бірж усвідомлювали основні умови, які були необхідні для успішного 
функціонування установ. Так, у зверненні працівників Бердичівської 
біржі праці до міської думи висловлювалося прохання про додаткове 
фінансування для організації широкої кампанії, масового рекламу-
вання нового закладу як серед тих верств населення, що шукають 
роботу, так і серед тих, що потребують робочих рук. Реалізацію цього 
завдання вони вбачали у використанні періодичних видань, реклами, 
друку плакатів. Ці заходи мали забезпечити довіру та авторитет 
населення до установи [11, арк. 12].  

З’ясовували проблеми організації бірж праці і журналісти газети 
"Чернігівська земля". Вони відзначали, що, оскільки біржі були цілком 
новим явищем в українській державі, дуже незначна частина насе-
лення розуміла їх завдання та повноваження. Наводилися приклади, 
як у перші тижні існування чернігівської біржі до неї зверталися 
робітники з вимогою вирішити той чи інший конфлікт з власником. 
Зрозуміло, що біржа не мала права вирішувати трудові спори, а це 
викликало невдоволення і здивування [12, с. 2].  

Інша проблема полягала у ставленні місцевих підприємців до 
біржі праці. Показовою в цьому плані була ситуація щодо надання 
своїх представників у паритетний комітет. Міській думі вдалося запро-
сити лише одного представника від підприємців, доповнивши 6 інших 
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із складу гласних. Роботодавці не відразу зрозуміли сутність біржі і 
сприймали її як робітничу організацію, як, наприклад, профспілку, 
тобто вороже, з острахом [13, с. 3].  

Проте, незважаючи на вищенаведені труднощі, на травень 1918 р. в 
Україні діяли вже 62 місцеві та 3 краєві біржі праці – у Києві, Харкові та 
Одесі [9]. Звичайно, що вирішити всі проблеми у сфері подолання 
безробіття біржі не могли. Але, за твердженням тогочасного міністра 
праці Ю.М.Вагнера, саме вони мали відігравати велику роль, оскільки 
були єдиним апаратом, що може впоратись із завданням реєстрації 
безробітних, без чого неможливо розпочати громадські роботи [14, 
с. 4]. Саме тому наголошувалося на потребі поновлення роботи бірж 
праці там, де вона була порушена пережитими Україною подіями, і 
відкритті бірж там, де їх не було взагалі. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що уряд мав певну 
програму подолання безробіття і не остання роль у ній відводилась 
органам міського самоврядування. Першочерговим завданням у 
цьому напрямку було створення у містах бірж праці, наступним – 
організація громадських робіт. 

Уже 5 серпня 1918 р. Радою Міністрів була ухвалена постанова 
про організацію громадських робіт і про асигнування 2557535 крб на ці 
роботи. Основною метою їх організації була підтримка безробітних. 
Передбачалося надання позик, необхідних для організації громадсь-
ких робіт, органам місцевого самоврядування на загальних підставах, 
які встановлювалися законом від 26 червня 1918 р. про відкриття 
кредиту на 80000000 крб для земств і міст.  

Постановою визначалась система контролю органів місцевого 
самоврядування з питання організації суспільних робіт. Зокрема, 
Міністерство внутрішніх справ мало контролювати кошти, надані на 
громадські роботи, щоб ці суми витрачалися місцевими установами 
безпосередньо на визначені роботи. Також Міністерство праці мало 
простежити, щоб органи місцевого самоврядування залучали до праці 
безробітних за допомогою місцевих бірж праці. 

Нарешті, постанова визначала перелік громадських робіт, на які 
асигнувалися кошти з державної скарбниці: 1) Київському міському 
самоврядуванню 150000 крб на укріплення Андріївської гори; 2) Ні-
жинському міському самоврядуванню 56000 крб. на роботи з будів-
ництва мостів через р.Остер; 3) Міністерству шляхів 2000000 крб на 
розробку кам’яних кар’єрів у селах Лозовики і Селище; 4) Міністерству 
земельних справ за лісовим департаментом 51535 крб на укріплення 
місцевості біля могили Т.Г.Шевченка; 5) Волинському губерніальному 
земству на розробку колод і пиляного лісу для відбудови зруйнованих 
будинків – 300000 крб [15, с. 3]. 
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Як ми бачимо, урядова постанова прямо передбачала участь 
органів місцевого самоврядування у процесі організації суспільних 
робіт. Загалом, підтримка даної програми урядом була обумовлена, 
головним чином, двома факторами: "оздоровлення" міст (створення 
міських бань, прибирання вулиць, облаштування майстерень для без-
робітних) і, звичайно, зменшення кількості безробітних. В свою чергу, 
міські самоуправління були зацікавленні в організації суспільних робіт, 
адже крім вирішення першочергового завдання – подолання безро-
біття, вони також отримували нові джерела прибутків [16, арк. 5].  

Проте головною перешкодою у реалізації поставлених завдань 
була відсутність належного фінансового забезпечення. Для вирішення 
цієї проблеми тогочасні муніципальні діячі залучали представників 
міської управи (безпосередніх виконавців), міської фінансової комісії 
та спеціалізованої комісії з організації суспільних робіт. Гласні, шука-
ючи вихід із фінансової скрути та з метою економії часу, пропонували 
до вирішення урядом питання про фінансування запланованих сус-
пільних робіт (замощення вулиць бруківкою, спорудження каналізації), 
організувати роботи, які, з одного боку, давали б можливість здійснити 
підготовку запланованих робіт, а з іншого – потребували невеликої 
кількості витрат (наприклад, видобування каміння). Проте навіть такі 
мінімальні затрати були обтяжливі для тогочасних органів самоуправ-
ління. 

Шукали вихід із фінансової скрути і за рахунок внутрішніх резер-
вів. Хоча такими їх можна було назвати з великим перебільшенням. 
Так, Черкаська міська дума під час розгляду питання фінансування 
громадських робіт (і взагалі можливості існування комісії з них) пропо-
нувала внутрішню позику за рахунок продовольчого відділу управи. 
Однак така позика створювала загрозу для майбутнього придбання 
хліба та інших товарів для населення. Фактично складалася ситуація, 
коли існували комісії з організації громадських робіт без проведення 
самих робіт, а в перманентному пошуку грошових ресурсів [17, 
арк. 9 зв. – 12 зв.]. 

Яскраво ілюструють участь органів місцевого самоврядування у 
справі подолання безробіття і, зокрема, організації громадських робіт 
заходи Бердичівської міської думи. Це повітове місто Київської 
губернії було одним з небагатьох, які прямо зазначались у звіті депар-
таменту громадських робіт щодо рівня безробіття на Україні, проана-
лізованих нами. Внаслідок громадянської війни м.Бердичів стало 
пунктом згуртування не лише місцевих безробітних, але і прийшлого 
елементу. Для надання допомоги безробітним при правлінні місцевої 
біржі праці був створений комітет з 10 осіб на паритетних засадах (5 
представників від профспілки та 5 від торгово-промислового союзу та 
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інших підприємств). Фінансування та визначення програмних завдань 
даного комітету проводилося міською думою м.Бердичів, якій він і був 
підзвітний. Кошти, необхідні для діяльності Комборбезу (Комітет 
боротьби з безробіттям), були надані із загального фонду податкового 
обкладання відповідно до постанови місцевої думи. Крім цього, для 
зміцнення матеріальної бази комітету було передано майно ліквідо-
ваних підприємств: 10 пар коней, повозки, молоти, сокири та інший 
інвентар. 

Першочерговим завданням своєї діяльності у сфері вирішення 
проблеми безробіття комітет визначив створення нових робочих 
місць. Так, для влаштування безробітних цеху, що виготовляв голки, 
була створена швейна майстерня. Створюючи її, комітет мав дві цілі: 
допомогти працевлаштуватися безробітним і зменшити вартість гото-

вого одягу для найбідніших верств населення 18, арк. 62. 
Для організації роботи майстерні комітет надав 15940 крб на 

закупівлю обладнання, крім того, через міську управу було закуплено 
мануфактури на 25277 крб. У майстерні було організовано 35 робочих 
місць. Заробітна плата встановлювалася відповідно до категорій, 
вказаних спілкою "Игла", максимальний розмір якої становив 2500 крб. 
Планувалося, що кошти на заробітну плату будуть виділятись із 
надходжень від продажу готової продукції. Ці надходження також 
мали покривати витрати на утримання майстерні.  

Слід зазначити, що продуктивність праці робітників майстерні 
була дуже низька, насамперед це пояснювалося невідповідністю 
відповідальних осіб (інструктора та закрійника) займаній посаді. 
Комітет декілька разів робив спроби вплинути на ситуацію, але вони 
не давали результатів. Переконавшись у збитковості підприємства, 
Комборбез повідомив робітників, що існування майстерні на колишніх 
умовах неможливе. Працівники погодилися з висновками комітету і на 
цьому в існуванні майстерні можна було поставити крапку. Але 
робітники звернулися з проханням не ліквідовувати майстерню, а 
передати їм у тимчасове користування для продовження роботи на 
артільних засадах, "на свій страх і ризик". 

Обговоривши пропозицію, виробивши деталі й уклавши відпо-
відний акт про передачу інвентарю, комітет передав майстерню, в 
тимчасове використання без орендної плати. 

Підводячи підсумки піврічної роботи майстерні, слід відмітити, що 
за цей час на її утримання було витрачено 41277 крб, отримано 
прибутку 40125 крб, дефіцит склав 1152 крб. Крім цього, в майстерні 
залишилося обладнання загальною вартістю 6000 крб, що покривало 
вищезазначений дефіцит. Майстерні продовжували функціонувати, і в 
них працювало 50 чоловік.  
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Звичайно, на наш погляд, такі результати можуть здаватися до-
сить невтішними, але тоді їх було визнано "великою заслугою міського 
самоуправління у допомозі Комборбезу перед бердичівським робітни-
чим класом" [18, арк. 62 зв.].  

Пояснити таку оцінку дуже просто, достатньо проаналізувати 
діяльність ще однієї суспільної майстерні – ювелірної. Вона почала 
функціонувати також з надання Комборбезом союзу ювелірів позики – 
5000 крб. До відкриття майстерні в союзі ювелірів нараховувалося 
близько 100 безробітних, які за планом могли знайти "роботу не 

рахуючись із скромною заробітною платою" 18, арк. 61. 
Майстерня була створена, але проіснувала лише один місяць. 

Пояснити це можна кількома факторами: одночасно з відкриттям 
майстерні почалося пожвавлення в ювелірній сфері і збільшився 
попит на робочі руки; відсутність великого оборотного капіталу в 
майстерні; порівняно низька заробітна плата.  

Таким чином, результати діяльності майстерні виявились невтіш-
ними: виготовлений за час її існування товар був неякісним, тому його 
продавали нижче собівартості. З виданих на облаштування майстерні 
5000 крб отримали назад 2587 крб, наявне обладнання оцінювалося 
трохи більше 1000 крб, отже, дефіцит становив 1400 крб. 

Іншим напрямом діяльності Комборбеза стала продовольчо-
житлова допомога безробітним. Комітетом був відкритий будинок для 
ночівлі на 40 чоловік. Плата за користування ним становила 20 копійок 
за ніч, потім була збільшена до 50 коп. Його послугами можна було 
користуватися протягом 5 ночей підряд з перервою для повторного 
використання не менше 10 діб. При цьому планувалося, що протягом 
цих 5 діб безробітний зможе знайти роботу. Пізніше строк користу-
вання будинком для ночівлі був збільшений до 10 діб.  

При будинку функціонували чайна та їдальня. Згідно з прийнятим 
комісією рішенням ціна обіду і чаю вираховувалась у розмірі 75% від 
їх собівартості, при цьому враховувались лише витрати на продукти 
(хліб, м’ясо, чай, цукор і ін.). Витрати на адміністрацію, утримання 
приміщень, опалення та освітлення комісія цілком брала на себе, не 
включаючи у вартість обіду і чаю. Харчування в столовій здійсню-
валось за встановленим розкладом: обід – 1200–1500, чай – двічі на 
день – 700–1100, 1700–2100 [18, арк. 64–65]. 

Підсумовуючи діяльність міських органів самоврядування у сфері 
подолання безробіття, слід відмітити, що функціонували вони за 
несприятливих умов: велика кількість безробітних та незначна кількість 
коштів. Тому в більшості випадків допомога безробітним надавалася не 
грошима, а шляхом їх працевлаштування – організація суспільних 
майстерень, надання разової роботи (будівництво мостів, прибирання 
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вулиць міста та ін.). Поряд із цим для безробітних та найбіднішої 
частини населення міста відкривалися їдальні, чайні та будинки для 
ночівлі. Але все-таки доводиться констатувати, що під час організації 
цих заходів можливостей у органів місцевого самоврядування було 
недостатньо, потрібна була суттєва фінансова підтримка уряду. 

Уряд Української Держави розробив достатньо ґрунтовну про-
граму щодо подолання безробіття за допомогою організації громад-
ських робіт. Велике значення в її реалізації відігравали органи місце-
вого самоврядування. На думку П.Гай-Нижника, схожу "Програму 
громадських робіт" для безробітних було запроваджено згодом й у 
США за президентства Рузвельта за часів "великої депресії" [4, с. 74]. 
Проте нетривале існування держави гетьмана П.Скоропадського, 
хронічна фінансова криза органів місцевого самоврядування не 
дозволили втілити у життя заплановані положення. 
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Правове становище єврейського населення  
в Російській імперії в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. 

 
У статті з точки зору сучасної методології проаналізовано 
правове становище євреїв у Російській імперії в кін. ХІХ – на поч. 
ХХ ст. Автор розкрила принципи та характерні риси державного 
регулювання діяльності єврейських громад, автор узагальнила 
те, що вже було створено істориками кін. ХІХ ст., ученими-
дослідниками ХХ ст., переосмислила проблему відповідно до 
сучасного рівня історичної науки.  
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В статье с точки зрения современной методологии проана-
лизировано правовое положение евреев в Российской империи в 
конце XIX – начале ХХ в. Автор раскрыла принципы и характер-
ные черты государственного регулирования деятельности 
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