
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ПРОГРАМИ І 

ФІНАНСУВАННЯ. 

 

Ворначев А.О. 

Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

 

У Великобританії на навчання безробітних виділяються значні кошти. До 1998 р. 

основною програмою навчання безробітних була програма «Навчання для роботи», 

призначена для непрацевлаштованих осіб у віці 18–63 роки. Програма була спрямована на 

максимально швидке працевлаштування громадян шляхом їх передпрофесійного навчання, 

надання допомоги роботодавцям у навчанні безробітних дорослих, розвиток нових або 

вдосконалення наявних вмінь, що дозволяють знайти роботу, і стимулювання 

самозайнятості. 

Кожний учасник програми отримував кошти на навчання в розмірі допомоги з 

безробіття плюс 10 фунтів у тиждень. 

На місцевому рівні програма перебували під керівництвом Галузевих рад професійної 

підготовки, які адаптували їх до конкретної ситуації на ринку праці. Програма не тільки 

сприяла працевлаштуванню, але й допомагала бажаючим продовжити навчання з метою 

отримання національних професійних кваліфікацій. 

З 1998 р. ця програма має назву  «Навчання дорослого населення на робочому місці» і 

охоплює людей у віці 25–63 роки, які є безробітними протягом  6 місяців і більше. Для осіб у 

віці 18–35 років розроблена нова програма під назвою «Новий договір». Вона фінансується із 

коштів, отриманих у вигляді раптових і незапланованих доходів від приватизації державних 

компаній. Керівництво програмою доручено Міністерству освіти й зайнятості. 

Програма «Навчання дорослого населення на робочому місці» перебуває під 

керівництвом Галузевих рад професійної підготовки. Кошти також виділяються коледжам і 

приватним навчальним закладам для реалізації різних програм, включаючи навчання 

грамотності, математиці, англійському як другій мові, тощо. 

Програма «Новий договір» має забезпечити реінтеграцію на ринок праці й стійке 

працевлаштування громадян, які отримували допомогу з безробіття протягом  6 місяців, а 

також самотнім батькам та інвалідам. Особлива увага приділяється людям зі спеціальними 

потребами (інвалідам) або представникам проблемних груп (таким як колишні ув’язнені або 

особи, що мають потребу в навчанні читанню й рахуванню). 

Участь у програмі передбачає наступні форми: 

- роботу на підприємстві протягом  6 місяців, за що роботодавець отримує щотижневу 

субсидію; 



- навчання в навчальному закладі протягом  року (в основному для тих, у кого немає 2 

рівня національної професійної кваліфікації; при цьому слухач отримує допомогу, яка 

дорівнює допомозі з безробіття, і зберігає право на отримання інших видів допомоги); 

- роботу в добровільному секторі протягом 6 місяців з отриманням або заробітної 

плати, або допомоги, яка дорівнює тижневій допомозі з безробіття; 

- роботу в службі охорони навколишнього середовища протягом  6 місяців з 

отриманням або заробітної плати, або допомоги, яка дорівнює тижневій допомозі з 

безробіття. 

У першій, третій і четвертій схемах передбачене навчання протягом  одного дня в 

тиждень тривалістю 6 місяців з оплатою вартості навчання державою. 

Основне фінансування навчання безробітних надається урядом через Міністерство 

освіти і зайнятості та інші міністерства. Програма навчання дорослих на робочому місці 

фінансується за наступною схемою: Міністерство освіти і зайнятості фінансує Регіональні 

відділення уряду, які, у свою чергу, фінансують Галузеві ради професійної підготовки, а 

останні – навчальні заклади. Однак механізм розподілу коштів включає в себе службу 

зайнятості й організації, які мають назву «місцеві партнерства». Останні звертаються за 

фінансуванням у службу зайнятості, а потім виділяють кошти організаціям, що пропонують 

навчання. Таким чином, навчальні заклади можуть співробітничати або з Галузевими радами 

професійної підготовки, або з «місцевими партнерствами». 

 


