
ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ ТА ПРАЦЕВЛАШ ТУВАННЯ В  
УКРАЇН І (ЛЮТИЙ 1917-KBITEHb 1918 P P .)

О.Л. СИНЕНКО
В історичній літературі питаня ліквідації безробіття висвітлені досить 

широко. Так, боротьбу з безробіттям у перші роки радянської 
влади,частково висвітлено у працях з історії радянського будівництва [15], 
а також у монографіях і статтях з історії робітничого класу цього періоду 
[16]. Цій проблемі присвячено низку спеціальних праць. Однак дослідники 
розглядають проблему в тому чи іншому аспекті лише за період з 1921 р. 
по 1930 р. [4]. При цьому вони використовують переважно періодичну
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пресу і матеріали фонду профспілок. Ми спробуємо показати процес 
боротьби з безробіттям в Україні з лютого 1917 -  квітня 1918 рр., та участь 
професійних спілок, створення та діяльність бірж праці і державних 
органів влади в цей період. Основним джерелом для висвітлення цього 
питання послужили матеріали ЦДАВО України.

У будь-якій країні, навіть у мирний час проблеми трудових відносин і 
зайнятості населення вважаються одними з найскладніших. Розвинуті 
капіталістичні держави не можуть вирішити їх попри всі намагання вже 
протягом тривалого часу.

Особливо ж загострюється питання взаємовідносин по лінії «робоча 
сила -  працедавець» в часи суспільних катаклізмів. У післялютневій 
Україні, як і в інших регіонах колишньої «єдиної та неподільної» імперії, 
ситуація ускладнювалася кардинальними зрушеннями у сфері власності.

Основною причиною безробіття стала перша світова війна. 
Наприкінці 1917 р. -  на початку 1918 р. на фронтах почалася масова 
стихійна демобілізація. На території України, яка в роки війни була 
тиловим районом Південно-Західного і Румунського фронтів, налічувалось 
4,2 млн. озброєних вояків [11, 82]. Для переважної частини мобілізованих
-  колишніх робітників -  повернення виявилося безрадісним: їх місця на 
фабриках і заводах були зайняті.

Друга причина масової незайнятості полягала у порушенні 
господарських зв'язків, що налагоджувалися десятиріччями, зупинці 
багатьох підприємств через нестачу енергоносіїв та сировини, а також 
необхідного адміністративного персоналу. Третя причина була у завзятому 
опорі робітничих мас, які знайшли підтримку у профспілках, фабрично- 
заводських комітетах, радах. Підприємці відреагували економічними 
засобами боротьби, інколи перекладаючи своє невміння домовитись з 
робітниками на посилення господарської кризи. Власники закривали 
підприємства, що несло робітникам безробіття і голод. Якщо протягом 
травня-червня 1917 р. за неповними данними фабрично-заводських 
інспекторів, в державі зупинили своє виробництво 233 підприємства із 47,1 
тис робітників, то в липні-серпні -  366 із 90 тис робітників [12,118]. Треба 
зауважити, що з липня 1917 р. закривались в основному текстильні і 
харчові підприємства, а в подальшому локаути розповсюджувались і на 
металообробну, металургійну і вугільну промисловість. Зазначимо, що 
поряд з масовим закриттям заводів і фабрик набували практики приховані 
локаути, коли власники підпиємств приховували сировину та паливо, 
частково скорочуючи виробництво, залишаючи без роботи тисячі 
працівників. Відповідальність за все це власники перекладали на 
робітників, звинувачуючи їх в занадто великих вимогах, які полягали в 
підвищенні заробітної плати та скороченні тривалості робочого дня тощо. 
В Україні швидко зростало безробіття. Так в Катеринославі, як 
повідомляла газета “Известия” місцевої ради, створилось “загрозливе
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становище у зв’язку із зосередженням великої кількості безробітних, 
безпритульних і голодних” [9]. У Києві кількість безробітних до листопада
1917 р. зросла на 48% порівняно із січнем 1917 р. [11,82].

Найбільш вразливими категоріями робітничого класу щодо зайнятості 
виявилися міська молодь і жінки. Перші -  з причини руйнування системи 
освіти, в тому числі і професійної, внаслідок чого вони не могли 
претендувати на вигідне робоче місце і високу заробітну плату. Другі -  за 
традицією зазнавали дискримінації під час влаштування на роботу.

Реальний стан речей свідчив про декласування пролетаріату, 
розпорошення його кваліфікованого ядра, втрату ним класових атрибутів і 
психології, люмпенізацію значної частки українських робітників. В 
суспільстві посилювалося соціальне напруження. Для ліквідації масової 
незайнятості потрібні були рішучі конструктивні дії. Масове безробіття 
було складною проблемою, яка постала перед УЦР, воно вибивало десятки 
тисяч робітників з нормальної життєвої колії. В таких умовах профспілки 
вимагали від центрального уряду встановлення контролю над 
виробництвом, налагодження процесів системи працевлаштування 
робітників. Для прикладу наведемо резолюції зборів членів професійних 
спілок міста Єлисаветграда про встановлення контролю на підприємствах. 
В документі основними причинами безробіття було названо безлад у 
господарському житті Росії, який досяг нечуваних розмірів, що мав 
наслідки масового безробіття, економічну політику капіталістів, 
спрямовану на дезорганізацію господарського життя країни, яка 
виявлялася у відкритих і таємних локаутах тощо [14].

Розв'язання проблеми безробіття лягло на органи праці Центральної 
Ради, головними серед яких були біржі. Профспілки брали безпосередню 
участь в їх організації та роботі.

В Україні вони стали відкриватися ще на початку 1917 р. У квітні та 
червні було створено їх Полтавську губернську мережу (Кременчук, 
Кобеляки, Костянтиноград, Лубни, Миргород, Пирятин, Золотоноша, 
Гадяч, Зеньків, Переяслав, Прилуки, Ромни, Хорол і Лохвиця). Окремо від 
усіх стояла Київська міська біржа, відкрита разом із Земським союзом та 
Військово-промисловим комітетом у жовтні 1915 р. 29 вересня
1917 р. (ст. ст). головою Київської біржі праці Генеральний Секретаріат 
призначив С. Гольдельмана.

Після видання Тимчасовим урядом закону 19 серпня 1917 р. відкриття 
бірж праці пішло посиленими темпами. В жовтні з'явилася Харківська, у 
листопаді -  Черкаська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, 
Катеринославська, в грудні -  Білоцерківська, Слов’янська, 
Єлисаветградська, Криворізька, Маріупольська, Мелітопольська, у січні
1918 р. -  Бердичівська, Вінницька, Бахмутська, Луганська, Сумська, 
Бердянська, в лютому -  Ох-тирська, Камянська, Новозибківська, 
Новомосковська, у березні -  Житомирська, Юзівська, Чернігівська,
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Голтська, в квітні -  Олександрівська й у травні -  Кам'янець-Подільська і 
Проскурівська біржі праці.

Всього за 1917 р. та перші місяці 1918 р. було відкрито 48 бірж, що 
становило від загальної їх кількості 188, які планувалося створити в 
Україні, -  25,5%. Виконуючи функцію трудового посередництва, біржі 
праці із січня по червень 1918 р. провели значну роботу. Вони взяли на 
облік 167 950 осіб, які потребували працевлаштування. З них на роботу 
було направлено 44 578 осіб, або 27% від тих, що подали заявки
[1, 23, 176]. . . .  .

Чотири біржі праці виникли в губернських центрах: харківська, 
київська, одеська і полтавська. Газета «Комуніст» 5 березня 1919 р. у статті 
«Діяльність відділів ринку праці» писала, що «вдалося цілком правильно 
сформувати діючий апарат розподілу робочої сили та налагодити масовий 
обмін надлишками попиту і пропозиції». Так, харківська обласна біржа 
організувала понад 20 місцевих бірж, полтавська -  15 і т.д. Крім обласних, 
на початку 1918 р. в Україні існувало ще 48 місцевих бірж [3, 8]. Між 
обласними біржами праці, що користувалися однаковими формами 
діловодства і статистики, було налагоджено обмін статистичними даними і 
«принциповими міркуваннями в галузі політики розподілу робочої сили». 
Однак у багатьох місцях через упертий опір підприємців біржі праці 
відкривалися повільно. Посередництво з найму, регулювання попиту і 
пропозиції праці ще якийсь час утримували приватні особи. Так, газета 
«Донецький пролетар» від 31 січня 1918 р. (стаття «Соціалізм і біржі 
праці») писала, що в Донбасі «біржі праці і регулюючий ринок праці -  
поки що в умовах капіталістичного господарювання».

Діяльність бірж праці відбито у таблиці

Місяці Пропозиції на 
роботу

Попит на 
працю

Направлення по 
місцях

Січень 32139 5472 5319
Лютий 30670 7590 6838
Березень 41220 21583 13687
Квітень 27709 10216 8409
Травень 19260 6123 4982
Червень 16143 6681 5243

167141 57665 44478

Звичайно, дані, наведені в таблиці, є неповними. Так, з 21 біржі 
Київської округи Секретарство праці в лютому 1918 р. володіло даними 
лише з 11, березні -  13, квітні -  15, травні -  17 тощо [17,17].

Архівні матеріали свідчать, що окремі біржі праці робили спроби 
взяти під контроль проблему безробіття. Матеріали їх дають також цінні
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відомості про національний склад робітничого класу по окремих регіонах 
України. Показовими в цьому відношенні є дані Миколаївської біржі 
праці, на якій у січні 1918 р. було зареєстровано 2 487 безробітних, серед 
яких 1 825 чоловіків (з них 195 юнаків, 10,7 %) і 662 жінки, в тому числі 
1208 (31,4%) дівчат. Всього -  2 084 безробітних дорослих і 403 (20%) 
підлітків. У лютому кількість безробітних зменшилася до 2 107, серед яких 
було 248 (11,8%) підлітків [1, 25].

За січень-березень Миколаївська біржа зареєструвала 5105 (73%) 
чоловіків-безробітних та 1889 (27%) жінок. Усього 6994. 2520 з них 
(49,4%) припадало на солдатів, 283 (5,1%) -  на біженців. За національним 
складом: росіян було 5 214 (74,7%), поляків -  376 (5,1%), євреїв -  1 117 
(5,9%), інші національності становили менше одного відсотка. Українців 
на біржі було всього троє. 81% були не члени професійних спілок, а 18,4% 
входили у профорганізацію. За професіями: металісти становили 1 925 чол. 
(27,5%), будівельники -  374 (5,4%), гірники -  2 045 (29,2 %), торговельні 
працівники -  526 (7,5%) тощо. Найменше було хіміків (0,3%), харчовиків 
(0,6%), сільськогосподарських робітників (0,2%), представників вільних 
професій (0,4%) [1,27].

На Херсонській біржі праці зареєстровано на 17 квітня 1918 р. 4 663 
безробітних. Було також близько 1000 осіб, які залишилися безробітними 
після припинення громадських робіт [18,76,77,78]. Наведені дані свідчать, 
що вони у Херсоні велися й з невідомих причин припинилися, внаслідок 
чого тисяча робітників опинилася знову без роботи.

Активну участь у роботі бірж праці брали профспілки. Крім того, 
вони створювали спеціальні комітети для боротьби з безробіттям. Такий 
комітет у грудні 1917 р. було створено зокрема в Катеринославі. До його 
складу ввійшли представники профради, бюро ФЗК, ради робітничих 
депутатів та інших організацій. Катеринославські спілки, які мали у своєму 
розпорядженні для боротьби з безробіттям близько 550 000 крб, витратили 
200 000 на громадські роботи. Решта коштів пішла на організацію будинків 
для ночівлі безробітних, видачу їм допомоги тощо. Так само діяли 
профспілки й в інших містах.

Проблема налагодження громадських робіт хвилювала українську 
владу постійно. Так, 2 березня 1918 р., перебуваючи в Житомирі, УЦР 
ухвалила тимчасовий статут громадських робіт. Згідно з ним, очолювала їх 
"Рада по організації необхідних для держави і громадянства робіт", яку 
було утворено при Міністерстві праці. До її складу входили по одному 
представнику від міністерств праці, торгу й промисловості, продовольчих 
та замельних справ, військового, морського, шляхів, фінансів, а також 
Центрального союзу професійних робітничих спілок -  3, ЦК Рад 
робітничих депутатів -  1, ЦК селянської спілки -  1, Центрального союзу 
кооператорів -  1. Очолював раду міністр праці. Для здійснення
громадських робіт урядом засновувався спеціальний державний фонд.
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Організація догляду за їх виконанням покладалася на Міністерство праці, у 
складі якого діяв департамент ринку праці й громадських робіт. Він 
розробляв тарифні ставки і правові норми робіт на будівництві шосейних, 
водних та залізничних шляхів і гідротехнічних робіт та здійснював 
житлову й харчову допомогу безробітним [19, 17, 2].

Паралельно з організацією і початком діяльності бірж праці вирішува
лося питання про ліквідацію приватних посередницьких контор. Оскільки 
одночасно закрити їх не було можливості, бо такі дії властей призвели б до 
перевантаження бірж, а також сприяли б розвитку таємного маклерства та 
вербування, комісари праці допускали існування названих контор при 
регламентуванні їх діяльності біржами праці. Органи праці Центральної 
Ради зіткнулися з проблемою військовополонених, які працювали в 
Україні. Це питання загострювалося тим, що лави безробітних 
поповнювали звільнені солдати, які становили їх основний контингент. 
Вони не знаходили роботи навіть на тих підприємствах, на яких працювали 
раніше. Повсюди організовувалися спілки безробітних солдатів, які часто 
потрапляли під вплив демагогів. У Харкові на 1 квітня 1918 р. у таких 
спілках налічувалося 5072 членів. Вони вимагали зняття з роботи 
"тиловиків" і заміни їх демобілізованими. Профспілки змушені були вести 
виснажливу боротьбу із спілками безробітних солдат. !ноді самі робітники 
виставляли озброєні караули, щоб не пропускати безробітних на їхні 
заводи й фабрики.

16 листопада 1917 р. Генеральне Секретарство праці видало 
розпорядження про негайну заміну полонених, які працювали на фабриках, 
заводах та знаходилися на послугах у приватних осіб. 30 листопада на 
доповідь секретаря праці М.Порша уряд Центральної Ради доповнив це 
розпорядження пунктами, які посилювали відповідальність за його 
невиконання.

Профспілки разом з комісарами праці брали участь у роботі 
міжвідомчих комісій, які займалися розподілом і зняттям з роботи 
військовополонених. Причиною цього було не тільки безробіття, але і 
низька продуктивність їхньої праці. Тому підприємці намагалися найняти 
робітників оплата яких хоча й була в два рази більшою, ніж утримання 
військовополонених, зате і продуктивність праці була значно вищою. 
Проте зняття з роботи військовополонених, яких було не так вже й багато 
(в Одесі, наприклад, працювали трохи більше тисячі осіб), не вирішувало 
проблеми безробіття. Тому органи праці вдавалися разом з профспілками 
до організації пунктів харчування для демобілізованих. Розроблялися 
плани продовольчої допомоги безробітним, а також організації 
громадських робіт. Проте в умовах, що склалися в Україні у той час, далі 
розробки їх планів справа, як правило, не йшла. Малою Радою було 
ухвалено статут та кошторис останніх , організація яких покладалася на 
Генеральне секретарство праці [20, 1, 8].
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Навесні 1918 р. економічне становище в УНР загострилося. У зв’язку 
з тотальним закриттям заводів і фабрик тисячі робітників опинилися на 
вулиці. Найвищі органи регулювання трудових відносин в Україні -  
Генеральне Секретарство праці, а згодом Міністерство праці, крім 
законодавчої діяльності, проводили відповідну практичну роботу, 
спрямовану на всесторонній захист інтересів робітників та зняття 
соціальної напруги. Щоб якось вплинути на ці процеси, міністерство праці 
18 березня 1918 р. видало спеціальний наказ за підписом виконуючого 
обов’язки народного міністра М.Порша й директора канцелярії 
Міністерства В. Міллера, в якому зазначалося, що у зв'язку з 
демобілізацією промисловості деякі приватні фабрики, заводи і майстерні, 
а також підприємства, які належать земському та міському союзові, 
воєнно-промисловим комітетам й іншим громадським організаціям, без 
усякої системи закривають і розпродують своє майно та матеріали. "В 
інтересах народного господарства Української Народної Республіки, -  
зазначалося у наказі, -  Міністерство праці пропонує власникам 
підприємств без його відома не робити таких ліквідацій і ставить в 
обов'язок всім органам місцевого самоврядування як земським так і 
міським, а також і органам уряду на місцях, неуклінно слідити за 
виконанням цього наказу" [21]. Фабрично-заводські комітети повинні 
були негайно повідомляти Міністерству праці про всі випадки ліквідації 
підприємств або продажу їх майна. Наказ закінчувався попередженням про 
притягнення до відповідальності всіх винних у його невиконанні. Хоч 
наказ було подано у досить стриманих тонах, його появу можна розцінити 
як спробу держави силовими методами вплинути на соціально-економічні 
процеси.

Крім того, у діяльності державних органів спостерігалася яскраво 
виражена спроба досягти соціального компромісу через різні примирні 
інституції. Прикладом останніх можуть служити примирні комісії при 
Міністерстві праці, які створювалися для вирішення складних питань. 
Зокрема діяла комісія для розбору конфліктів по праці й комісія для 
розробки регламенту звільнення робітників і службовців на цукрових 
заводах та у сільськогосподарських економіях.

Мотиви створення останньої комісії наведені в листі Міністерства 
праці, адресованому всім зацікавленим сторонам і відомствам 8 квітня
1918 р. У ньому зазначалося: "З огляду на те, що випадки закриття заводів 
та інших підприємств з масовим звільненням робітників трапляються 
останнім часом доволі часто, що Міністерство праці ставить своєю метою 
охорону інтересів праці щодо регулювання таких випадків і конфліктів, а 
нова регламентація ще не вироблена, Міністерство праці вирішило 
організувати спеціальну комісію...". До складу останньої запрошувалися 
представники Центрального комітету професійних спілок цукрової 
промисловості (Трудоцукр), Всеросійського товариства цукрозаводчиків,
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міністерств продовольчих, земельних та фінансових справ, державного 
контролю, профспілки працівників сільськогосподарських економій, 
Всеукраїнської селянської спілки, Всеукраїнської Ради робітничих 
депутатів, Центрального бюро професійних спілок. На перше засідання, 
яке відбулося 11 квітня 1918 р., з усіх вищезапрошених установ не 
прибули представники Всеукраїнської селянської спілки й Всеукраїнської 
Ради робітничих депутатів. Зате були присутніми репрезентанти від 
Товариства землевласників і польського товариства землевласників "Рада 
земель". Такий склад комісії давав можливість вислухати всі зацікавлені 
сторони, тобто представників протилежних політичних та суспільних сил, і 
прийняти компромісні рішення. Як видно з протоколів засідань, робота 
комісії була досить ефективною, бо вже на другому засіданні, 20 квітня, 
регламент про звільнення робітників та службовців було затверджено, а 
24 квітня комісія встановила розмір ліквідаційних утримань. Рішення її 
мали законодавчий характер. З 25 квітня назву останньої було уточнено й 
вона почала іменуватися Комісією по виробленню норм і регламенту про 
виплати й звільнення службовців та робітників цукрових заводів і 
сільських економій. У зв’язку з масовим звільненням робітників 
цукроварень та сільськогосподарських економій представник правління 
профспілки цукрової промисловості Морозов у своїй заяві пропонував 
комісії звернутися до цукрозаводчиків і до уряду УНР з проханням 
припинити звільнення робітників до закінчення її роботи. Майже 
одноголосно було ухвалено (при двох, що утрималися) звернутися до всіх 
інституцій з проханням про необхідність припинити звільнення 
працівників. Представники Товариства цукрозаводчиків зобов’язалися 
довести це рішення до свого керівництва негайно [22, 8].

Однак руйнівний для економіки процес закриття підприємств тривав - 
це загрожувало крахом всього народного господарства України. Комісар 
праці повідомляв своє міністерство про масове звільнення робітників на 
цукроварнях та в сільських економіях. Причиною звільнень він називав 
ліквідацію заводів і намічену Центральною Радою аграрну реформу, яка 
дала можливість землевласникам мотивувати звільнення робітників 
переходом землі до рук народу. У першу чергу звільнялися працівники -  
члени робітничих організацій. Цукрові заводи закривалися тимчасово, як 
пояснювали промисловці, оскільки держава припинила їх фінансування. 
На грунті закриття підприємств виникало багато конфліктів, розв'язання 
яких унеможливлювалося тим, що цукрозаводчики, землевласники й інші 
роботодавці не визнавали ні робітничих організацій, ні примирних камер, 
ні третейських судів.

14 квітня відбувся з’їзд працівників цукроварень. Було ухвалено 
просити Міністерство праці до кінця роботи Комісії по розробленню 
регламенту звільнення робітників та службовців припинити масове 
розрахування останніх на заводах і в економіях, оскільки, згідно з наказом
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Міністерства праці від 18 березня 1918 р., ліквідувати підприємство без 
згоди уряду не дозволялося. У доповідній записці до міністра праці 
пропонувалося перейти до рішучих дій щодо порушників та саботажників 
законів УНР. Серед таких кроків, які б зменшили анархію в господарстві й 
кількість безробітних і тим самим зняли б соціальну напругу, 
пропонувалося надати рішенням примирних камер і третейських судів 
силу закону з вказівкою про конкретні способи покарання за їх 
невиконання [23, 1].

Наприкінці 1917 р. -  на початку 1918 р. при губернських, повітових, 
міських і деяких волосних виконкомах створювалися спеціальні відділи, 
які займалися питаннями боротьби з безробіттям. Так, 11 січня 1918 р. при 
Катеринославській Раді було сформовано комітет для боротьби з 
безробіттям, який тільки протягом тижня свого існування налагодив 
постачання безробітних продовольством, дешевими обідами і т.д. [8]. 
27 січня 1918 р. Раднарком РРФСР прийняв декрет про заснування 
місцевих і обласних бірж праці, а 31 січня -  «Положення про біржі праці», 
згідно з яким запроваджувалася обов'язковість посередництва і найму 
через біржу праці.

З часом у багатьох районах України різні підприємницькі контори, що 
регулювали ринок праці, було ліквідовано. 8 березня 1918 р. газета 
«Звезда» опублікувала постанову комісара праці Катеринославського 
району, дія якої поширювалася на Катеринослав, Олександрівськ, 
Новомосковськ, Синельникове, Кам'янське і Кривий Ріг. «Виходячи з 
положення про біржі праці, зазначалося в ній, всі приватні контори по 
найму повинні бути негайно закриті. Вимоги на пропозиції і попит праці 
мають бути розміщені виключно на біржах праці. Порушення цієї 
постанови тягне за собою на основі Положення про біржі праці тюремне 
ув'язнення до 6-ти місяців” [7].

Більшовицькими осередками й державними установами на місцях 
розроблялися певні заходи, спрямовані на боротьбу з безробіттям. 
Катеринославський комітет РСДРП(б), зокрема, поставив завдання 
організувати громадські роботи під контролем профспілок, налагодити 
тризмінну систему праці, втілити в життя декрет про соціальне 
страхування робітників від безробіття, забезпечити їм обов’язковий 
мінімум засобів для існування. «Практичне втілення цих заходів, -  
підкреслювала газета "Звезда",- можливе при напруженні всіх творчих сил 
пролетаріату, організованості, витримці і дружніх спільних зусиллях усіх 
трудящих» [8]. Виконкоми Рад, відділи праці, робітничі організації 
заснували біржі праці і реєстрували безробітних, організовували для них 
лікарняні каси, подавали посильну матеріальну допомогу.

Так, у березні 1918 р. обласний комісаріат праці Донецько- 
Криворізької республіки рекомендував організувати трудові і виробничі 
майстерні для безробітних. До того ж профспілкам пропонувалося також
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почати поетапну заміну військовополонених безробітними [5, 254]. 
Таврійський губернський комітет відновив роботи на закритих 
підприємствах і залучав до них безробітних, а також почав обробку силами 
безробітних тютюнових плантацій і виноградників у покинутих садибах 
поміщиків. За допомогою безробітних було відкрито кілька майстерень 
ремонту сільськогосподарських машин та реманенту [6, 5].

Щоб вирішити проблему зайнятості, робітничі колективи і органи 
праці часто вдавалися до крайніх заходів. Так, загальні збори робітників 
миколаївського заводу «Ремсуд» у лютому 1918 р. вирішили розрахувати 
всіх, хто уникав мобілізації, хто прийшов на підприємство під час війни, а 
також жінок, чоловіки або батьки яких мали постійну роботу, і тих, хто 
мав землю, власні будинки чи лавки [2, 218]. Вжиті заходи дещо зменшили 
безробіття. Так, протягом січня-березня 1918 р. тільки в Харкові кількість 
незайнятих суспільно-корисною працею скоротилася з 20 до 3 тис чол [10].

Таким чином, за період лютого 1917-квітня 1918 рр. за участю 
професійних спілок та Центральної Ради, більшовицьких осередків й 
державних установ було закладено фундамент та почалась розбудова 
державних органів влади, які займалися виробленням та проведенням 
робітничої політики, намагалися брати під контроль проблему безробіття, 
регулюючи через біржі ринок праці, виступали на захист робітництва під 
час численних конфліктів, які виникали у виробничому процесі, прагнули 
впливати на соціальні суперечності, що з’явилися у робітничому 
середовищі, створюючи різноманітні інституції для досягнення 
компромісу і подолання безробіття.
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